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CONSULTATIEVERSIE 

INVOERINGSREGELING OMGEVINGSWET 

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING VAN 

REGELS OVER WIJZIGEN EN INTREKKEN 

VAN ANDERE REGELINGEN EN 

OVERGANGSRECHT (HOOFDSTUK 2 T/M 5) 
 

Deze toelichting is deel 5 van de consultatieversie van de Invoeringsregeling Omgevingswet.  

De consultatie van de Invoeringsregeling Omgevingswet bestaat in totaal uit zeven delen: 

 

Deel 1 - Aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk 1) 

Deel 2 - Bijlage van aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling (Hoofdstuk 1) 

Deel 3 - Artikelsgewijze toelichting van aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingsregeling 

(Hoofdstuk 1) 

Deel 4 - Regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en overgangsrecht (Hoofdstuk 2 

tot en met 5) 

Deel 5 - Artikelsgewijze toelichting van regels over wijzigen en intrekken van andere regelingen en 

overgangsrecht (Hoofdstuk 2 tot en met 5) 

Deel 6 - Algemeen deel van de toelichting 

Deel 7 - Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties 
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HOOFDSTUK 2 WIJZIGING ANDERE REGELINGEN  

 

2.1 Inleiding  

 

In dit hoofdstuk worden tientallen ministeriële regelingen gewijzigd, om ze aan het 

nieuwe omgevingsrecht aan te passen (zoals eerder toegelicht in hoofdstuk 1 van het 

algemeen deel van deze toelichting).  

 

Een klein aantal ministeriële regelingen zal niet door de Invoeringsregeling 

Omgevingswet worden aangepast of ingetrokken. Dat zijn onder meer 

subsidieregelingen waarmee bijvoorbeeld de duurzame energieproductie wordt 

gestimuleerd en waarvan de periode voor het aanvragen en de verlening van subsidie al 

is verstreken.1 Die regelingen moeten nog wel hun gelding houden voor de uitvoering 

van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend en worden daarom niet ingetrokken. 

Subsidieregelingen die in werking treden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

zullen door het verantwoordelijke departement aan het nieuwe omgevingsrecht worden 

aangepast.  

 

Daarnaast zullen de volgende regelingen niet worden gewijzigd of ingetrokken, omdat de 

departementen die daarvoor verantwoordelijk zijn daar zelf zorg voor zullen dragen 

voordat de Omgevingswet in werking zal treden, zoals mandaat- of organisatiebesluiten, 

en de volgende regelingen:  

 Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke 

uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving, 

 Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving, 

 Besluit machtiging horen Titel IV Onteigeningswet, 

• Privacyreglement verkeersregistratiesystemen Rijkswaterstaat, 

 Regeling domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar, 

• Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet, 

• Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie.  

 

Door de Invoeringsregeling Omgevingswet worden ook niet die regelingen gewijzigd of 

ingetrokken die betrekking hebben op het domein van bodem, geluid, grondeigendom en 

natuur. Die worden door de betreffende Aanvullingsregeling worden aangepast of 

ingetrokken. 

 

Tot slot zij hier nog vermeld dat bij het opstellen van berustingsbepalingen, ter 

vervanging van oude rechtsgrondslagen in de aanhef van een regeling, ervoor gekozen 

is deze zo vroeg mogelijk in de regeling op te nemen. Daardoor zijn zij terechtgekomen 

in artikel 1 of 1a. 
 

2.2. Artikelsgewijze toelichting  

 

In alfabetische volgorde worden de volgende regelingen gewijzigd. 

 

 

Artikel 2.1 (Aanwijzingsregeling ambtenaren toezicht Mijnbouwwet)1  
 

A 

 

Omdat de aanwijzing van toezichthouders voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 

krachtens de Omgevingswet geschiedt op grond van artikel 18.6, eerste lid, van de Omgevingswet 

wordt in artikel a.1 bepaald dat deze aanwijzingsregeling mede berust op die bepaling van de 

Omgevingswet.  

                                                
1 Deze wijziging ligt ter afstemming bij EZK. 
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B 

 

Artikel 2b van de Aanwijzingsregeling ambtenaren toezicht Mijnbouwwet wijst de bevoegde 

autoriteit aan die is belast met het verlenen van toestemming voor het verrichten van 

verkenningsonderzoek bij zicht vanaf een verkenningsvaartuig als bedoeld in artikel 14 van het 

Mijnbouwbesluit. De regels over verkenningsonderzoeken, zoals nu opgenomen in hoofdstuk 2 van 

het Mijnbouwbesluit, worden onder de noemer van de “mijnbouwlocatieactiviteit” omgezet naar 

het stelsel van de Omgevingswet door opname als algemene regel of aanwijzing als 

vergunningplicht in de hoofdstukken 6 en 7 van het Besluit activiteiten leefomgeving. In verband 

hiermee is onder meer artikel 14 van het Mijnbouwbesluit ingetrokken (zie artikel 5.37, onder B, 

van het ontwerp- Invoeringsbesluit Omgevingswet).  

Daarnaast is het in artikel 2b genoemde Besluit instelling Kustwacht ingetrokken door de Regeling 

organisatie Kustwacht Nederland (Stcr. 2019, nr. 28763). 

Het is gewenst dat bij de Kustwacht werkzame ambtenaren en de ambtenaren die ten behoeve 

van de taakuitvoering in de Kustwacht worden ingezet, belast worden met het nalevingstoezicht op 

mijnbouwlocatieactiviteiten, voor zover verricht in wateren die in beheer zijn bij het Rijk. 

Daarnaast is het gewenst dat deze ambtenaren mede worden belast met het nalevingstoezicht op 

de Mijnbouwwet, voor zover dit past binnen de taakuitvoering in de Kustwacht. Dit wordt geregeld 

in het gewijzigde artikel 2a.  

 

C 

 

Om bovenstaande redenen kan ook artikel 2b van de Aanwijzingsregeling ambtenaren toezicht 

Mijnbouwwet vervallen. 

 

Artikel 2.2 (Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-

investeringen 2009)2 

 

Dit zijn wetstechnische wijzigingen vanwege het intrekken van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, het Activiteitenbesluit 

milieubeheer en het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 met het ontwerp-Invoeringsbesluit 

Omgevingswet en de Activiteitenregeling milieubeheer, de Regeling ammoniak en veehouderij en 

de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 met deze regeling. De verwijzingen naar (artikelen 

van) die wet, die besluiten en die regelingen zijn vervangen door verwijzingen naar de 

(corresponderende artikelen in de) Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving. 

 

Artikel 2.3 (Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie)3 

 

Onderdeel A (artikel 2 Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie) 

 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Wabo ingetrokken door het wetsvoorstel 

Invoeringswet Omgevingswet. Het vergunningenstelsel dat is opgenomen in de Wabo wordt 

opgenomen in de Omgevingswet. Artikel 2, eerste lid, onder b, van de Algemene 

uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie wordt hierop aangepast, zodat het 

aansluit op het stelsel van de Omgevingswet. De situatie zou zich kunnen voordoen dat een 

aanvraag om een vergunning voor 1 januari 2021 krachtens de Wabo is ingediend en de aanvraag 

om een subsidie na 1 januari 2021 wordt ingediend. Dan zou volgens artikel 2, eerste lid, onder b, 

van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie de aanvrager de 

aanvraag om de omgevingsvergunning krachtens de Omgevingswet moeten overleggen. Door het 

overgangsrecht dat is opgenomen in afdeling 4.1 van het wetsvoorstel Invoeringswet 

Omgevingswet kan de aanvrager in zo’n geval bij zijn aanvraag om subsidie de aanvraag om een 

vergunning overleggen, die nog krachtens de Wabo is ingediend.   

Artikel 2, vierde lid, van de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie 

vervalt omdat de Omgevingswet geen tijdelijke vergunningverlening kent. 

 

                                                
2 Deze wijziging ligt ter afstemming bij I&W. 
3 Deze wijziging ligt ter afstemming bij EZK. 
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Onderdeel B (artikel 2b Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie) 

 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt het merendeel van het Waterbesluit te 

vervallen door het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. De in het Waterbesluit opgenomen 

regels zijn opgegaan in het Besluit activiteiten leefomgeving. De verwijzing in artikel 2b naar het 

Waterbesluit wordt daarom vervangen door een verwijzing naar het Besluit activiteiten 

leefomgeving. 

 

Onderdeel C (artikel 2d Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie) 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Belemmeringenwet Privaatrecht 

ingetrokken. Artikel 2, vijfde lid, van de Belemmeringenwet Privaatrecht betreft de erkenning van 

het openbaar belang en artikel 3, tweede lid, van die wet, betreft de beschikking voor de 

gedoogplicht. Deze twee besluiten worden samengevoegd in artikel 10.21, eerste lid, van de 

Omgevingswet. Artikel 2d, eerste lid, onder b, wordt hierop aangepast. Overgangsrecht hiervoor is 

opgenomen in de artikelen 4.16, eerste lid, en 4.26, eerste lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet 

Omgevingswet.  

Artikel 2.4 (Arbeidsomstandighedenregeling)4 

 

Onderdeel A (artikel 3.11, eerste lid Arbeidsomstandighedenregeling) 
 
Het begrip inrichting van de Wet milieubeheer wordt losgelaten als aangrijpingspunt voor de 
vergunningplicht. In de omgevingswet staat de milieubelastende activiteit centraal. Om die reden 
wordt de verwijzing naar de vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vervangen door de omgevingsvergunning voor 
een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de 

Omgevingswet. 
 
Onderdeel B (bijlage XII, bijlage 6, onder nummer E6) 
 
De verwijzing naar de omgevingsvergunning wordt, in verband met de invoering van de 
Omgevingswet, nader gespecificeerd. De toelichting behorend bij onderdeel A is van 

overeenkomstige toepassing op onderdeel B. 
 

NB: bovenstaande wijzigingen zullen nog worden aangevuld met nieuwe wijzigingen op het gebied 
van het vuurwerkbegrip en het inrichtingenbegrip. Afstemming hierover loopt namelijk nog. Om 
die reden is het op dit moment nog niet opgenomen in deze versie. 
 

Artikel 2.5 (Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen) 

 

Onderdeel A (artikel 1 Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen) 

 

Omdat de aanwijzing van deze toezichthouders berust op artikel 18.6, eerste lid, van de 

Omgevingswet wordt in een nieuw artikel 1 bepaald dat dit besluit mede berust op deze bepaling 

van de Omgevingswet. Het huidige artikel 1 is vernummerd tot 1a. 

 

Onderdelen B en C (artikel 1a en 2a Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen) 

 

Artikel 19 van de Spoorwegwet stelt, ter bescherming van de fysieke integriteit van de 

hoofdspoorwegen en in het belang van een veilig en ongestoord gebruik daarvan, regels en bevat 

een vergunningplicht over activiteiten binnen de begrenzing van hoofdspoorwegen. Dit artikel 

wordt door het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet ingetrokken (zie artikel 2.18, onderdeel 

B). De verwijzing in artikel 1, tweede lid, van het Besluit aanwijzing toezichthouders spoorwegen 

naar artikel 19, eerste lid, van de Spoorwegwet wordt daarom geschrapt.  

 

De bepalingen in artikel 19 van de Spoorwegwet die de grondslag vormen voor de algemene 

regels, worden opgenomen in artikel 4.3, tweede lid, aanhef en onder c, onder 2˚, van de 

                                                
4 Deze wijziging ligt ter afstemming bij SZW. 
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Omgevingswet. Het vergunningenregime van artikel 19 van de Spoorwegwet wordt opgenomen in 

artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder f, onder 4˚, van de Omgevingswet, in samenhang met de 

artikelen 5.28 en 5.18 van de Omgevingswet. Omdat het wenselijk is het nalevingstoezicht op 

deze algemene regels en dit vergunningenregime ongewijzigd voort te zetten, worden in het 

nieuwe artikel 2a de genoemde medewerkers van ProRail belast met het toezicht op de naleving 

van genoemde artikelen van de Omgevingswet, voor zover het betreft hoofdspoorwegen.  

 

Artikel 2.6 (Besluit Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid 

bouwvoorschriften) 

 

Dit zijn wetstechnische wijzigingen vanwege het gedeeltelijk vervallen van de Woningwet met het 

wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. De verwijzingen naar de Woningwet worden 

vervangen door verwijzingen naar de Omgevingswet. In artikel 4, eerste lid, onder a, is “een 

omgevingsvergunning voor het bouwen of brandveilig gebruik” vervangen door “een 

omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit”. Dit is gedaan vanwege de afstemming op artikel 

5.1 van de Omgevingswet. Bovendien is de omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik 

vervallen met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. De verwijzing in onderdeel b, onder 

1°, naar artikel 1 van de Woningwet, is vervallen en niet vervangen door een specifieke verwijzing 

naar een artikel in de Omgevingswet. In het systeem van de Omgevingswet is namelijk duidelijk 

wie het bevoegd gezag is. 

 

Artikel 2.7 (Besluit Beheer Haringvlietsluizen)5  
 

Voor de verwijzing naar hoofdstuk 4 van de Waterwet in artikel 1a van het Besluit Beheer 
Haringvlietsluizen wordt een vervangende verwijzing opgenomen. Hoofdstuk 4 van de Waterwet 

wordt namelijk ingetrokken via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. In hoofdstuk 4 van 
de Waterwet is o.a. het periodiek vaststellen van het nationale waterplan en beheerplan 
rijkswateren vastgelegd. Omdat de Nationale Waterplannen 2009-2015 en 2016-2021 en de 
Beheer- en Ontwikkelplannen voor de Rijkswateren 2010-2015 en 2016-2021 passages bevatten 
over de Haringvlietsluizen, wordt binnen het Besluit Beheer Haringvlietsluizen verwezen naar 
hoofdstuk 4 van de Waterwet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de uitwerking 
van het waterbeleid, zoals dat in het nationale waterplan is opgenomen, onderdeel van het 

nationaal waterprogramma (artikel 4.56, vijfde lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet 
Omgevingswet). Het Beheer- en Ontwikkelplan voor Rijkswateren wordt deel van het nationaal 

waterprogramma (artikel 4.58, tweede lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet). 
Om die reden wordt in artikel 1a van het Besluit Beheer Haringvlietsluizen een vervangende 
verwijzing opgenomen naar artikel 3.9, tweede lid, onder e, van de Omgevingswet. In dat artikel 
is geregeld dat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een nationaal waterprogramma 
vaststelt.  

Artikel 2.8 (Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 november 2014, 

houdende instelling van het Overlegplatform Bouwregelgeving en de Juridisch-

technische commissie (Stcrt. 2014, 34262) 

 

Dit zijn wetstechnische wijzigingen vanwege het gedeeltelijk vervallen van de Woningwet en de 

Wabo met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. De verwijzingen naar de Woningwet en 

de Wabo worden vervangen door verwijzingen naar de Omgevingswet. Omdat evaluaties kunnen 

zijn uitgevoerd van voorschriften die bij of krachtens de Woningwet zijn gegeven, blijft onderdeel c 

van artikel 1.1 in de Woningwet staan. 

 

Artikel 2.9 (Drinkwaterregeling)6 

 

Onderdeel A (artikel 10a Drinkwaterregeling) 

 

Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 wordt met het Invoeringsbesluit 

Omgevingswet ingetrokken en inhoud van dat besluit wordt opgenomen in het Besluit kwaliteit 

leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Om die reden wordt dit artikel gewijzigd. 

                                                
5 Deze wijziging ligt ter afstemming bij I&W. 
6 Deze wijziging ligt ter afstemming bij I&W. 
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Onderdeel B (artikel 16 Drinkwaterregeling) 

 

Artikel 16, zesde lid, vervalt. In die bepaling is geregeld dat de Minister van …. mededeling doet 

van de verlening van een ontheffing aan het openbaar lichaam dat is belast met het 

waterkwaliteitsbeheer van het betrokken oppervlaktewater. In artikel 2.2 van de Omgevingswet is 

in algemene zin bepaald dat bestuursorganen met elkaars verantwoordelijkheid voor de fysieke 

leefomgeving rekening houden. Verder wordt bij deze stelselherziening het uitgangspunt 

vertrouwen gehanteerd. Dit betekent dat geen regels worden gesteld over interbestuurlijk verkeer; 

uitgegaan wordt van professioneel handelende bestuursorganen. Specifieke bepalingen zoals 

artikel 6, zesde lid, worden daarom geschrapt. 

 

Artikel 2.10 (Instellingsbesluit Expertise Netwerk Waterveiligheid) 

 

Dit is een wetstechnische wijziging vanwege het vervallen van artikel 2.6 van de Waterwet en het 

opnemen van de inhoud daarvan in artikel 2.19 van de Omgevingswet. 

 

Artikel 2.11 (Mijnbouwregeling) 

 

Onderdeel A (paragraaf 1.4 Mijnbouwregeling) 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de mijnbouwmilieuvergunning uit artikel 40 

van de Mijnbouwwet geïntegreerd in de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit 

als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet. Op grond van 

artikel 3.321, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving is het verboden om zonder 

omgevingsvergunning een mijnbouwwerk aan te leggen en te exploiteren. De aanvraagvereisten 

voor een aanvraag om een mijnbouwmilieuvergunning, nu geregeld in paragraaf 1.4 van de 

Mijnbouwregeling, komen terug in artikel 7.152 in samenhang met de artikelen 7.2 en 7.27 van de 

Omgevingsregeling. Informatieverplichtingen als opgenomen in de artikelen 1.4.6 en 1.4.7 van de 

Mijnbouwregeling komen niet terug onder de Omgevingswet. Op basis van het uitgangspunt van 

vertrouwen worden deze bepalingen, waarin andere bestuursorganen om advies wordt gevraagd, 

geschrapt. Op grond van artikel 4.25, eerste lid, aanhef en onder c, onder 2°, van het 

Omgevingsbesluit worden gedeputeerde staten wel aangewezen als adviseur bij de aanvraag om 

een omgevingsvergunning voor de exploitatie of aanleg van een mijnbouwwerk. 

 

Onderdelen B en C (het opschrift van paragraaf 1.5 en artikel 1.5.1 Mijnbouwregeling) 

 

Via het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet vervallen de artikelen 18 en 19 van het 

Mijnbouwbesluit, omdat de regels voor verkenningsonderzoek in een oppervlaktewaterlichaam in 

beheer bij het Rijk en in de Noordzee zijn opgenomen in de paragrafen 6.2.5, respectievelijk 7.2.9 

van het Besluit activiteiten leefomgeving. Om die reden vervalt artikel 1.5.1 van de 

Mijnbouwregeling. Op grond van de artikelen 6.46 en 7.67 van het Besluit activiteiten 

leefomgeving wordt het verkenningsonderzoek bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk, 

respectievelijk de Noordzee, als vergunningplichtig geval aangewezen. In artikel 7.168a, tweede 

lid, van de Omgevingsregeling worden de gegevens en bescheiden genoemd die de aanvrager bij 

een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het verrichten van een verkenningsonderzoek in 

een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk moet verstrekken. Artikel 7.188, tweede lid, 

van de Omgevingsregeling, regelt dat voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het 

verrichten van een verkenningsonderzoek in de Noordzee moet verstrekken. In het opschrift van 

paragraaf 1.5 van de Mijnbouwregeling vervalt en ontheffingen, omdat het verstrekken van 

gegevens op grond van artikel 1.5.2 betrekking heeft op de aanvraag om een vergunning. 

 

Onderdelen D en E (het opschrift van paragraaf 1.6 en artikel 1.6.1 Mijnbouwregeling) 

 

De artikelen 44 tot en met 45a van het Mijnbouwbesluit vervallen via het ontwerp-

Invoeringsbesluit Omgevingswet, omdat de aanwijzing van vergunningplichtige gevallen is 
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opgenomen in artikel 6.45, onder a, respectievelijk 7.67, aanhef en onder b, van het Besluit 

activiteiten leefomgeving. Om die reden vervalt artikel 1.6.1 van de Mijnbouwregeling. In artikel 

7.168a, eerste lid, van de Omgevingsregeling worden de gegevens en bescheiden genoemd die de 

aanvrager moet verstrekken bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een mijnbouwinstallatie in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, bedoeld in artikel 

6.46, onder a, van het Besluit activiteiten leefomgeving. Artikel 7.188, tweede lid, van de 

Omgevingsregeling regelt dat voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van een mijnbouwinstallatie in de Noordzee, bedoeld in artikel 7.67, aanhef en onder b, van het 

Besluit activiteiten leefomgeving. In het opschrift van paragraaf 1.6 van de Mijnbouwregeling 

vervalt vergunningen, omdat het verstrekken van gegevens op grond van de artikelen 1.6.2 en 

1.6.3 betrekking heeft op de aanvraag om een ontheffing.   

 

Onderdelen F en K (paragraaf 1.10 en bijlagen 4 en 5 Mijnbouwregeling) 

 

Paragraaf 1.10 van de Mijnbouwregeling over restrictiegebieden vervalt. In paragraaf 1.10 wordt 

verwezen naar verschillende restrictiegebieden in paragraaf 2.3 van het Mijnbouwbesluit, die 

bijzondere regels voor verkenningsonderzoek in oppervlaktewater bevat. Paragraaf 2.3 vervalt, 

omdat de regels voor verkenningsonderzoek zijn opgenomen in de paragrafen 6.2.5 en 7.2.9 van 

het Besluit activiteiten leefomgeving. Derhalve kan ook paragraaf 1.10 van de Mijnbouwregeling 

vervallen. De oefen- en schietgebieden, de drukbevaren delen van de zee, de aanloopgebieden en 

de ankergebieden in de buurt van een aanloophaven worden in artikel 2.23 van de 

Omgevingsregeling aangewezen en geometrisch begrensd. De bijlagen 4 en 5 die behoren bij de 

artikelen 1.10.1 tot en met 1.10.6, respectievelijk artikel 1.10.7, vervallen ook. Dit is geregeld in 

onderdeel K.   

 

Onderdeel G (paragraaf 1.12 Mijnbouwregeling) 

 

Paragraaf 1.12 van de Mijnbouwregeling over de veiligheidszone rond een mijnbouwinstallatie 

vervalt, omdat artikel 43 van de Mijnbouwwet via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet 

vervalt. In artikel 6.56j, tweede lid, respectievelijk artikel 7.47, derde lid, van het Besluit 

activiteiten leefomgeving zijn  de uitzonderingen geregeld op het verbod om zonder 

omgevingsvergunning een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een mijnbouwinstallatie 

te verrichten. In artikel 7.173a van de Omgevingsregeling zijn de gegevens en bescheiden 

opgenomen die moeten worden verstrekt bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het 

verrichten van activiteiten in het beperkingengebied met betrekking tot een mijnbouwinstallatie in 

een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk. Artikel 7.180, eerste lid, van de Omgevingsregeling 

regelt dat voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het verrichten van activiteiten in 

het beperkingengebied met betrekking tot een mijnbouwinstallatie in de Noordzee. 

 

Onderdeel H (paragraaf 2.1 Mijnbouwregeling) 

 

Paragraaf 2.1 van de Mijnbouwregeling vervalt, omdat de regels voor verkenningsonderzoek in een 

oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk en in de Noordzee zijn opgenomen in de paragrafen 

6.2.5 en 7.2.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving. In de artikelen 6.48a en 7.71 van het 

Besluit activiteiten leefomgeving is vastgelegd dat bij het gebruik van kunstmatig opgewekte 

trillingen bij een verkenningsonderzoek met een laag geluidsvolume wordt begonnen en dat de 

versterking van dat volume geleidelijk verloopt. 

 

Onderdeel I (artikelen 11a.2.2 en 11a.2.3 Mijnbouwregeling) 

 

In de artikelen 11a.2.2 en 11a.2.3 wordt verwezen naar de milieueffectrapportage, bedoeld in 

hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt dit 

hoofdstuk. De in hoofdstuk 7 opgenomen regeling van aanwijzing van mer-plichtige plannen en 

projecten is in de Omgevingswet vervangen door een andere systematiek. Deze systematiek is in 

afdeling 16.4 van de Omgevingswet nader uitgewerkt. 
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Onderdeel J (artikel 11a.6.1, eerste lid, Mijnbouwregeling) 

 

In verband met de integratie van de mijnbouwmilieuvergunning, bedoeld in artikel 40 van de 

Mijnbouwwet, in de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in 

artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet wordt in artikel 11a.6.1, eerste 

lid, van de Mijnbouwregeling de verwijzing naar de mijnbouwmilieuvergunning vervangen door een 

verwijzing naar de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit. 

 

Onderdeel L (bijlage 15, onder B en D, Mijnbouwregeling) 

 

Onderdeel L, eerste lid, onderdelen a en b, wijzigt bijlage 15, onderdeel B, tweede lid, onderdeel e 

respectievelijk onderdeel f. De verwijzingen naar de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

worden vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar de Omgevingswet. De grondslag van 

de heffingen in onderdeel B blijft artikel 133, eerste lid, onder b, van de Mijnbouwwet. 

 

Onderdeel L, tweede lid, onderdeel a, wijzigt bijlage 15, onderdeel D, tweede lid. Deze wijziging 

houdt verband met de mogelijkheid tot het heffen van leges krachtens artikel 13.1 van de 

Omgevingswet in artikel 14.1 van de Omgevingsregeling en de verplichting tot retributie van 

handelingen krachtens artikel 133 van de Mijnbouwwet. Artikel 133 van de Mijnbouwwet regelt dat 

exploitanten en eigenaren van productie-installaties en niet-productie-installaties in verband met 

de opsporing en winning van koolwaterstoffen een retributie betalen voor alle besluiten, adviezen 

en toezicht op de naleving dat verband houdt met de desbetreffende mijnbouwactiviteit. De 

retributie wordt daarom ook geheven voor handelingen die (anders dan bij leges) niet op aanvraag 

plaatsvinden. Bovendien voorziet artikel 133 van de Mijnbouwwet, anders dan artikel 13.1 van de 

Omgevingswet, niet in een discretionaire bevoegdheid. Om de beide regelingen op elkaar te laten 

aansluiten, voorziet artikel 14.1, onder b, in een verwijzing naar de handelingen, bedoeld in artikel 

161a van het Mijnbouwbesluit, die krachtens artikel 133 van de Mijnbouwwet voor een retributie in 

aanmerking moet komen. Artikelen 14.1, onder b, en 14.2, vierde lid, van de Omgevingsregeling 

zijn nodig vanwege het dwingende karakter en de bredere reikwijdte van artikel 133 van de 

Mijnbouwwet. 

 

Met de wijziging in onderdeel L, tweede lid, onderdeel a, sluit onderdeel D, tweede lid, aan bij de 

systematiek van de Omgevingswet met behoud van de vergoedingen die niet krachtens de 

Omgevingswet voor vergoeding in aanmerking komen, maar krachtens artikel 133 van de 

Mijnbouwwet in aanmerking moeten worden genomen. Deze vergoedingen betreffen de in bijlage 

E genoemde bijkomende kosten van onderzoek en advisering daarover door de inspecteur-

generaal der mijnen, maar eventueel ook voor opdrachten van de inspecteur aan bijvoorbeeld TNO 

of het KNMI. Deze kosten hebben niet rechtstreeks betrekking op de verlening van een 

omgevingsvergunning en kunnen daarom niet in rekening worden gebracht als onderdeel van de 

vergoeding voor een directe dienstverrichting. De grondslag voor de vergoeding van deze kosten is 

artikel 133, eerste lid, onder b, van de Mijnbouwwet. Andere kosten van het Staatstoezicht op de 

mijnen in verband met het toezicht op de naleving van omgevingsvergunningen worden 

geretribueerd krachtens artikel 133, tweede lid, in samenhang met artikel 127, eerste lid van de 

Mijnbouwwet, artikel 161a, derde lid, van het Mijnbouwbesluit en bijlage 15, onder B, tweede lid, 

onder e, onder 1⁰, f, onder 1⁰, g, h en i, van de Mijnbouwregeling. 

 

Met deze aansluiting is het niet langer nodig om bepalingen die uitsluitend betrekking hebben op 

besluiten, meldingen en gegevens en bescheiden krachtens de Omgevingswet in bijlage 15, tabel 1 

en tabel 2, te continueren. De wijziging in onderdeel L, tweede lid, onderdeel b, en onderdeel c, 

onder 2⁰, regelt dat alle categorieën van vergoedingen in tabel 1 die slechts betrekking hebben op 

handelingen die onder de Omgevingswet vallen, vervallen, respectievelijk dat alle onderdelen in 

tabel 2 die onder de Omgevingswet krachtens artikel 14.2 van de Omgevingsregeling voor een 

heffing van leges in aanmerking komen, vervallen. De directe advieskosten van het Staatstoezicht 

op de mijnen voor omgevingsvergunningen, maatwerkvoorschriften, meldingen, toestemmingen 

en gegevens en bescheiden zijn, zoals alle andere adviezen bij besluiten van bestuursorganen 

krachtens artikel 13.1 van de Omgevingswet en artikel 161a, tweede lid, onder c, d, h, i en j, van 

het Mijnbouwbesluit, in het tarief verwerkt. 
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De wijziging in onderdeel L, tweede lid, onderdeel c, onder 1⁰, sluit aan bij de wijziging van artikel 

161a, tweede lid, onder c, d, h, i en j, van het Mijnbouwbesluit in artikel 5.37, onder G, tweede 

respectievelijk derde lid, van het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. 

 

Artikel 2.12 (Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels) 

 

Onderdelen A, B en C (artikelen 8, 12 en bijlage 2 Regeling aanvullende regels veiligheid 

wegtunnels) 

 

Artikel 8, tweede lid, onder b, wordt aangepast omdat met de Wabo en de Regeling 

omgevingsrecht worden ingetrokken via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet 

respectievelijk deze regeling. Omdat het hier gaat om een verwijzing naar een 

vergunningaanvraag voor een bouwactiviteit die alleen aan de regels voor de technische 

bouwactiviteit uit het Besluit bouwwerken leefomgeving zal worden getoetst wordt er verwezen 

naar artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet. Artikel 12, eerste lid, onder 

b, van de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels wordt om die reden ook aangepast.  

Artikel 2.13 van de Regeling omgevingsrecht wordt via deze regeling opgenomen in artikel 7.15, 

eerste lid, onder b, van de Omgevingsregeling. Artikel 8, tweede lid, onder b, van de Regeling 

aanvullende regels veiligheid wegtunnels wordt hierop aangepast net als het opschrift van bijlage 

2 bij die regeling.  

 

Artikel 2.13 (Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk) 

 

Onderdeel A (artikel 1 Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk) 

 

In de begripsbepaling van externe ondersteuner in artikel 1 van de Regeling aanwijzing 

consumenten- en theatervuurwerk wordt “consumentenvuurwerk” vervangen door “vuurwerk”, 

omdat de begripsbepaling van “consumentenvuurwerk” in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit 

vervalt via het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. In artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit 

werd “consumentenvuurwerk” gedefinieerd als: vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F1, F2 of F3 

en dat bij of krachtens dit besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden 

gesteld voor particulier gebruik. De toevoeging van de categorieën F1, F2 of F3 kan achterwege 

blijven. Verder vervallen de begripsbepalingen van indoortheatervuurwerk en sterren in de 

Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk, omdat bijlage III bij de Regeling 

aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk vervalt. Dit houdt verband met het ontwerp-

Invoeringsbesluit Omgevingswet waarmee de begripsbepalingen van consumentenvuurwerk, 

theatervuurwerk en professioneel vuurwerk in het Vuurwerkbesluit vervallen. Deze 

begripsbepalingen vervallen omdat in navolging van het Besluit activiteiten leefomgeving en het 

Besluit kwaliteit leefomgeving de categorie-indeling van de EU-richtlijn pyrotechnische artikelen7 

wordt gebruikt. 

 

Onderdelen B en E (artikel 2 en bijlage I Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk) 

 

In artikel 2 van en bijlage I bij de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk wordt 

“consumentenvuurwerk” vervangen door “vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor 

particulier gebruik”. Dit vanwege het vervallen van de begripsbepaling van 

“consumentenvuurwerk” in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit via het ontwerp-Invoeringsbesluit 

Omgevingswet. Met de wijziging van de artikelen 2 en 6 en bijlage I wordt uitwerking gegeven aan 

artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit. In artikel 2.1.1 staat namelijk dat bij ministeriële regeling 

vuurwerk wordt aangewezen dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik.  

  

Onderdelen C en F (artikel 4 en bijlage III Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk) 

 

                                                
7 Richtlijn 2013/29/EU. 
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Artikel 4 van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk en bijlage III bij die 

regeling vervallen, omdat de begripsbepaling van “theatervuurwerk” in artikel 1.1.1 van het 

Vuurwerkbesluit vervalt met het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. In artikel 4 en 

bijbehorende bijlage III wordt uitwerking gegeven aan de definitie van theatervuurwerk in artikel 

1.1.1 van het Vuurwerkbesluit. In die definitie is aangegeven dat de aanwijzing van 

theatervuurwerk bij ministeriële regeling plaatsvindt “met het oog op de opslag ervan”. De regels 

over opslag zijn al in het Besluit activiteiten leefomgeving opgenomen en in die regels wordt ook 

het begrip “theatervuurwerk” niet meer gebruikt. In plaats daarvan wordt gesproken van 

pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en daarbij gaat het om de artikelen die op grond van 

artikel 1A.1.3 van het Vuurwerkbesluit zijn ondergebracht in categorie T1 of T2. 

 

Onderdeel D (artikel 6 Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk) 

 

De citeertitel in artikel 6 van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk wordt 

aangepast. De wijziging houdt verband met het vervallen van de begripsbepalingen van 

“consumentenvuurwerk” en “theatervuurwerk” in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit via het 

ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet.  

 

Artikel 2.14 (Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen) 

 

In het Besluit activiteiten leefomgeving wordt niet gesproken van degene die de stortplaats drijft, 

maar van degene die de stortplaats exploiteert. De artikelen 5, tweede lid, 7, vierde lid, 16, 28, 

eerste lid, 31, eerste lid, 32, aanhef, 32a, derde lid, 32h en 32j, tweede lid, van de Regeling 

acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen worden daarmee in overeenstemming gebracht. 

 

Artikel 2.15 (Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) 

 

Onderdeel A (artikel 1a Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) 

 

Via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt artikel 21.6, zesde lid, van de Wet 

milieubeheer vernummerd tot artikel 21.6, vierde lid, door het vervallen van het tweede en het 

derde lid van dat artikel. De Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die 

berust op artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer, wordt daarom via deze wijziging in de 

vorm van een berustingsbepaling gebaseerd op artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer. 

De artikelen 9.2.2.1, 9.5.2, 10.29, 10.41, 10.43 van de Wet milieubeheer waarop de Regeling 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mede berust, worden niet geraakt door de 

Omgevingswet en hoeven daarom niet te worden aangepast. 

 

Onderdeel B (artikel 12 Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) 

 

Het begrip inrichting wordt losgelaten als aangrijpingspunt voor de vergunningplicht. Onder de 

Omgevingswet is de milieubelastende activiteit een aangrijpingspunt voor het regelen van de 

vergunningplicht. Een van die milieubelastende activiteiten is het verwerken van 

bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Deze milieubelastende activiteit is in paragraaf 

3.5.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving aangewezen. In die paragraaf is ook aangegeven 

welke verwerkingshandelingen vergunningplichtig zijn. Op grond van artikel 8.39 van het Besluit 

kwaliteit leefomgeving worden aan een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit 

die betrekking heeft op onder andere paragraaf 3.5.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving 

voorschriften verbonden. In artikel 12 is bepaald dat in aanvulling op die voorschriften ook 

voorschriften aan een dergelijke omgevingsvergunning worden verbonden om te voldoen aan de 

artikelen 8, tweede, derde en vijfde lid, en 11 van richtlijn nr. 2012/19/EU. 

 

Onderdeel C (artikel 16 Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&artikel=9.2.2.1&g=2019-11-06&z=2019-11-06
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&artikel=9.5.2&g=2019-11-06&z=2019-11-06
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&artikel=10.29&g=2019-11-06&z=2019-11-06
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&artikel=10.41&g=2019-11-06&z=2019-11-06
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&artikel=10.43&g=2019-11-06&z=2019-11-06
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Dit artikel wordt aangepast in verband met het vervallen van het inrichtingenbegrip. Verder valt 

‘voorbereiding voor hergebruik’ ook onder het begrip verwerken. Om in het derde lid onderscheid 

te maken tussen ‘de voorbereiding voor hergebruik’ en ‘verwerken’ is voor ‘verwerken’ het woord 

‘anderszins’ ingevoegd. 

 

Onderdeel D (artikel 20 Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) 

 

Onder de Omgevingswet wordt het begrip melding alleen nog gebruikt als deze voorafgaat aan een 

activiteit. De rest van de meldingen is vervangen door een andere informatieverplichting dan een 

melding. Dit artikel ziet niet op een meldingsplicht die voorafgaat aan een activiteit zoals bedoeld 

in de Omgevingswet, maar op het jaarlijks verstrekken van gegevens over verwerkte 

hoeveelheden apparatuur in het voorafgaande kalenderjaar. Om verwarring met de betekenis van 

melding onder de Omgevingswet te voorkomen wordt ‘de melding’ in dit artikel vervangen door 

‘het verstrekken van gegevens’. 

 

Artikel 2.16 (Regeling basisnet) 

 

De grondslag voor de Regeling basisnet wordt gevormd door de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

aan de ene kant en het Besluit externe veiligheid transportroutes aan de andere kant. Met de 

inwerkingtreding van het Invoeringsbesluit Omgevingswet wordt het Besluit externe veiligheid 

transportroutes ingetrokken; de Wet vervoer gevaarlijke stoffen maakt echter geen onderdeel uit 

van de stelselherziening van het omgevingsrecht. Dat betekent dat de Regeling basisnet moet 

worden aangepast. De regels over de ruimtelijke inrichting rond transportroutes voor het vervoer 

van gevaarlijke stoffen kunnen grotendeels vervallen. De aanwijzing van de 

brandvoorschriftengebieden zal via de Regeling basisnet plaatsvinden. De 

plasbrandaandachtsgebieden zullen worden omgezet naar brandvoorschriftengebieden. De regels 

over het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten technisch worden aangepast zodat deze in 

overeenstemming zijn met de instrumenten en de terminologie van de Omgevingswet en de juiste 

verwijzingen bevatten. De regels over de ruimtelijke inrichting zijn opgenomen in paragraaf 

5.1.2.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

 

Onderdeel A (artikel 1 Regeling basisnet) 

 

De brandaandachtsgebieden langs het basisnet worden in de Regeling basisnet opgenomen. Dit 

artikel voorziet in een wettelijke grondslag hiervoor. Deze is nodig omdat het Besluit externe 

veiligheid transportroutes en de Wet ruimtelijke ordening worden ingetrokken.  

 

Onderdeel B (artikel 1a Regeling basisnet) 

 

Begrippen uit wetten en algemene maatregelen van bestuur die met de inwerkingtreding van het 

stelsel van de Omgevingswet niet meer terugkeren, kunnen komen te vervallen. Ook de 

gelijkstelling van het inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 of 3.28 van de Wet ruimtelijke 

ordening kan vervallen omdat dit instrument niet meer als zodanig terugkeert in het stelsel van de 

Omgevingswet en de Wet ruimtelijke ordening wordt ingetrokken.   

 

Onderdeel C (artikel 5 Regeling basisnet) 

 

In dit artikel worden verwijzingen naar juridische instrumenten die met de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet vervallen, vervangen door verwijzingen naar equivalente instrumenten. Zo wordt 

‘tracébesluit’ vervangen door ‘projectbesluit’, omdat dat eerste instrument vervalt door de 

intrekking van de Tracéwet door het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.  

 

Onderdeel D (artikel 6 Regeling basisnet) 

 

In dit artikel wordt de verwijzing naar de gebieden langs vaarwegen waarover transport van 

gevaarlijke stoffen plaatsvindt, aangepast aan het nieuwe stelsel. De legger is geregeld in artikel 

2.39 van de Omgevingswet; de oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk worden 

aangewezen en geometrisch begrensd in artikel 2.2 van de Omgevingsregeling. 
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Onderdeel E (artikel 10 Regeling basisnet) 

 

Het beheer van rijkswateren, en het behoeden van de staat en werking van 

hoofdspoorweginfrastructuur en bijzondere spoorweginfrastructuur en wegen in beheer bij het Rijk 

wordt in artikel 2.19, tweede en derde lid, van de Omgevingswet als rijkstaak aangemerkt. In 

artikel 10 van de Regeling basisnet wordt de verwijzing naar die betreffende leden opgenomen.  

 

Onderdeel F (paragrafen 4 tot en met 7 Regeling basisnet) 

 

De paragrafen 4 tot en met 7 van de Regeling basisnet komen te vervallen. Deze paragrafen 

bevatten regels over ruimtelijke ontwikkelingen langs transportroutes voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen, regels over plasbrandaandachtsgebieden en regels over meetpunten. Deze 

regels hebben een plek gekregen als instructieregels in het Besluit kwaliteit leefomgeving over 

gebieden langs transportroutes voor gevaarlijke stoffen en regels over de ligging van 

referentiepunten in de Omgevingsregeling en de aanwijzing van brandaandachtsgebieden langs 

transportroutes voor gevaarlijke stoffen in die regeling. 

 

Onderdelen G tot en met I  (Bijlagen I tot en met III Regeling basisnet) 

 

In de bijlagen bij de Regeling basisnet zijn tabellen opgenomen met voornamelijk aanwijzing van 

transportroutes waarvoor regels gelden in verband met de externe veiligheid van het transport van 

gevaarlijke stoffen over die routes. Deze onderdelen blijven behouden voor de vervoerszijde van 

het basisnet. Daarnaast blijven de tabellen gegevens bevatten over het vervoer van gevaarlijke 

stoffen, die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de monitorings- en 

rapportageverplichtingen uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Ook blijven de tabellen voor het 

basisnet weg en spoor de aanwijzing van de brandvoorschriften bevatten (voorheen de 

plasbrandaandachtsgebieden). In het (nieuwe) artikel 1a van de Regeling basisnet wordt in een 

wettelijke grondslag hiervoor voorzien.  

 

Artikel 2.17 (Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk) 

 

Onderdelen A tot en met E en G (artikelen 2.1, 2.4, tweede lid, 3.2, eerste lid, 3.3, eerste lid, 3.4 

en 4.2 Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk) 

 

De aanpassingen in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk met 

betrekking tot de begrippen “professioneel vuurwerk”, “consumentenvuurwerk” en 

“theatervuurwerk” houden verband met het vervallen van deze begrippen in het Vuurwerkbesluit 

via het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet.  

 

Onderdeel F (artikel 4.1 Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk) 

 

In artikel 4.1 wordt “vuurwerk” vervangen door “vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor 

theatergebruik”, omdat hoofdstuk 4 ook gaat over pyrotechnische artikelen voor theatergebruik.  

 

Artikel 2.18 (Regeling beheer verpakkingen) 

 

Via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt artikel 21.6, zesde lid, van de Wet 

milieubeheer vernummerd tot artikel 21.6, vierde lid, door het vervallen van het tweede en het 

derde lid. De Regeling beheer verpakkingen die berust op artikel 21.6, zesde lid, van de Wet 

milieubeheer, wordt daarom via deze wijziging in de vorm van een berustingsbepaling gebaseerd 

op artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer. Artikel 9.5.2, zevende lid, van de Wet 

milieubeheer en artikel 3 van het Besluit beheer verpakkingen 2014, waarop de Regeling beheer 

verpakkingen mede berust, worden niet geraakt door de Omgevingswet. Deze hoeven niet in de 

berustingsbepaling te worden opgenomen. 

 

Artikel 2.19 (Regeling beheer batterijen en accu’s 2008) 
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Onderdeel A (artikel 1, onder o, van de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008) 

De begripsomschrijving van verwerking in artikel 1, onder o, van de Regeling beheer batterijen en 

accu’s 2008 is aangepast, omdat het inrichtingenbegrip in de Wet milieubeheer is vervallen. Om 

die reden is “inrichting” vervangen door “locatie”. Met deze wijziging wordt eveneens beter 

aangesloten bij de terminologie in het Besluit activiteiten leefomgeving. 

Onderdeel B (artikel 1a Regeling beheer batterijen en accu’s 2008) 

Via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt artikel 21.6, zesde lid, van de Wet 

milieubeheer vernummerd tot artikel 21.6, vierde lid, door het vervallen van het tweede en het 

derde lid. De Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 die berust op artikel 21.6, zesde lid, van 

de Wet milieubeheer, wordt daarom via deze wijziging in de vorm van een berustingsbepaling 

gebaseerd op artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer. Artikelen 9.2.2.1 en 10.15 tot en 

met 10.18 van de Wet milieubeheer, waarop de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 mede 

berust, worden niet geraakt door de Omgevingswet en hoeven daarom niet te worden aangepast. 

 

Artikel 2.20 (Regeling beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen) 

 

De regeling van het beheer van watersystemen en de zuivering van afvalwater wordt overgeheveld 

naar de Omgevingswet. Daartoe wordt onder meer artikel 1, tweede lid, van de Waterschapswet 

door de Invoeringswet Omgevingswet gewijzigd (zie artikel 2.25, onderdeel A) en wordt paragraaf 

1 van hoofdstuk 3 van de Waterwet – waarin artikel 3.4 is opgenomen – ingetrokken (zie artikel 

2.27, onderdeel C).  

 

De omschrijvingen van het watersysteembeheer en het zuiveringsbeheer worden in 

overeenstemming gebracht met de wijziging van artikel 1, tweede lid, van de Waterschapswet. 

Daarnaast wordt de verwijzing naar artikel 3.4, eerste lid, van de Waterwet vervangen door een 

verwijzing naar het toepasselijke artikel van de Omgevingswet, te weten artikel 2.17. 

 

Artikel 2.21 (Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo) 

 

Dit zijn wetstechnische wijzigingen vanwege het intrekken van het Bouwbesluit 2012 met het 

ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. De regels uit het Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen in 

het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

 

Artikel 2.22 (Regeling bevordering aankoop schone en energiezuinige voertuigen) 

 

Via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt artikel 21.6, zesde lid, van de Wet 

milieubeheer vernummerd tot artikel 21.6, vierde lid, door het vervallen van het tweede en het 

derde lid. De Regeling bevordering aankoop schone en energiezuinige voertuigen die berust op 

artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer, wordt daarom via deze wijziging in de vorm van 

een berustingsbepaling gebaseerd op artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer. Artikel 

9.6.1 van de Wet milieubeheer, waarop de Regeling bevordering aankoop schone en 

energiezuinige voertuigen mede berust, wordt niet geraakt door de Omgevingswet. Deze bepaling 

hoeft niet in de berustingsbepaling te worden opgenomen.  

 

Artikel 2.23 (Regeling Bibob-formulieren) 

 

Dit zijn wetstechnische wijzigingen vanwege het intrekken van de Wabo met het wetsvoorstel 

Invoeringswet Omgevingswet. In de Regeling Bibob-formulieren wordt verwezen naar artikel 2.1, 

eerste lid, onder a, van de Wabo (het bouwen van een bouwwerk). In artikel 5.1 van de 

Omgevingswet is de vergunningplicht voor een bouwactiviteit gesplitst in een vergunningplicht op 

grond van het omgevingsplan (omgevingsplanactiviteit) waarbij aan de regels van het 

omgevingsplan wordt getoetst en een vergunningplicht voor een bouwactiviteit waarbij alleen aan 

de regels voor technische bouwactiviteit van het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt getoetst. 

De Regeling Bibob-formulieren ziet op beide situaties. Daarom worden in die regeling verwijzingen 
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opgenomen naar zowel omgevingsplanactiviteiten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en 

onder a, van de Omgevingswet als bouwactiviteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef 

en onder a, van die wet. 

 

Artikel 2.24 (Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling nucleaire inrichtingen)8 

 

Onderdeel A (artikel 1 Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling nucleaire inrichtingen) 
 
De voorgestelde wijziging houdt verband met de naamswijziging van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu tot ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  
 

Onderdeel B (artikel 4 Regeling buitengebruikstelling en ontmanteling nucleaire inrichtingen) 

  

De voorgestelde wijziging houdt verband met een wijziging in de wijze van opsomming onder het 

eerste lid. 

 

Artikel 2.25 (Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen) 

 

Via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt artikel 1.1, zesde lid, van de Wet 

milieubeheer vernummerd tot artikel 1.1, vierde lid, door het vervallen van het derde en het 

vierde lid. De Regeling criteria bijproducten kaderrichtlijn afvalstoffen die berust op artikel 1.1, 

zesde lid, van de Wet milieubeheer, wordt daarom via deze wijziging in de vorm van een 

berustingsbepaling gebaseerd op artikel 1.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer. 

 

Artikel 2.26 (Regeling detectie radioactief besmet schroot) 

 

Dit zijn wetstechnische wijzigingen vanwege de wijzigingen in de grondslagen voor de Regeling 

detectie radioactief besmet schroot die worden doorgevoerd met het ontwerp-Invoeringsbesluit 

Omgevingswet. De grondslagen voor deze regeling zijn de artikelen 4, 5, 6 en 6b van het Besluit 

detectie radioactief besmet schroot. In die artikelen wordt met het ontwerp-Invoeringsbesluit 

Omgevingswet “inrichting drijft” vervangen door “milieubelastende activiteit verricht”. 

 

Artikel 2.27 (Regeling EG-verordening overbrenging van afvalstoffen) 

 

Het begrip inrichting wordt losgelaten als aangrijppunt voor de vergunningplicht. In de 

Omgevingswet is de vergunningplicht voortaan gekoppeld aan de milieubelastende activiteit. Om 

die reden wordt het begrip ‘inrichting’ geschrapt en het begrip ‘milieubelastende activiteit’ 

opgenomen in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Regeling EG-verordening overbrenging van 

afvalstoffen. Daarnaast wordt onder de Omgevingswet niet gesproken van degene die een 

inrichting drijft, maar van degene die een inrichting exploiteert. Het eerste lid, onder c, wordt 

daarmee in overeenstemming gebracht. In het derde lid wordt “vergunning” vervangen door 

“omgevingsvergunning” in lijn met de terminologie in de Omgevingswet. 

 

Artikel 2.28 (Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit) 

 

Artikel 3 van de Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit vervalt, omdat 

artikel 2.2.4, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit en artikel 6.13, vierde lid, van het Besluit 

omgevingsrecht vervallen via het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. In artikel 3 is de 

verplichting voor het bevoegd gezag opgenomen om afschriften van schriftelijke meldingen met 

betrekking tot het opslaan van vuurwerk door te sturen aan de Inspectie Leefomgeving en 

Transport. Dergelijke verplichtingen komen niet terug onder de Omgevingswet. Op basis van het 

uitgangspunt van vertrouwen in de professionaliteit van het bevoegd gezag zijn bepalingen, zoals 

artikel 3 van de Regeling elektronische aanvragen en meldingen Vuurwerkbesluit, die het onderling 

verkeer tussen overheden regelen, geschrapt. Uitgangspunt is namelijk dat professioneel 

handelende overheden dit uit zichzelf doen. 

 

                                                
8 Deze wijziging ligt ter afstemming bij ANVS. 
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Artikel 2.29 (Regeling erkenning bedrijfsvoorraad)9 

 

Artikel 8 van de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad wordt gewijzigd omdat de Wabo en het 

Besluit omgevingsrecht worden ingetrokken via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet 

respectievelijk het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. Onder de huidige wetgeving is al een 

aantal vergunningplichten vervangen door een meldingsplicht. Dat geldt ook voor het demonteren 

van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen. In onderdeel a is bepaald dat een 

aanvrager van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder c, van het 

Kentekenreglement, een autodemontage- of tweewielerdemontagebedrijf moet zijn dat heeft 

voldaan aan de meldingsplicht, bedoeld in artikel 4.574 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 

Onderdeel b ziet op de demontagebedrijven die nog wel een vergunning hebben of een vergunning 

nodig hebben.  

  

Artikel 2.30 (Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht) 10  
 

Dit is een wetstechnische wijziging vanwege het intrekken van de Wabo met het wetsvoorstel 
Invoeringswet Omgevingswet. In de Regeling erkenningen vervoer gevaarlijke stoffen door de 

lucht wordt de verwijzing naar artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo vervangen door een 

verwijzing naar artikel 5.1, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet. 11 Verder wordt er in het 
Besluit activiteiten leefomgeving geen onderscheid meer gemaakt tussen de op- en overslag van 
gevaarlijke afvalstoffen. Om die reden wordt op- en overslag van gevaarlijke afvalstoffen 
vervangen door opslag van gevaarlijke afvalstoffen. Overgangsrecht voor omgevingsvergunningen 
die op grond van de Wabo zijn verleend is opgenomen in artikel 4.13 in samenhang met afdeling 
4.1 van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. 

 In het Besluit activiteiten leefomgeving worden de gevallen van milieubelastende activiteiten 
waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, verder uitgewerkt. 12  
 Met deze wijziging wordt ook beter aangesloten bij de terminologie van het Besluit activiteiten 

leefomgeving.  

 

Artikel 2.31 (Regeling Europese afvalstoffenlijst)  

 

Onderdelen A, B en D (artikelen 1a, 2 en 6 Regeling Europese afvalstoffenlijst) 

 

Via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet vervallen het derde en het vierde lid van artikel 

1.1 van de Wet milieubeheer. Daardoor worden het vijfde tot en met het dertiende lid van dat 

artikel 1.1 vernummerd tot derde tot en met elfde lid. Dit heeft gevolgen voor de grondslag en de 

artikelen 2 en 6 van de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Via een berustingsbepaling wordt de 

grondslag van de Regeling Europese afvalstoffenlijst in artikel 1.1, zesde en tiende lid, van de Wet 

milieubeheer, aangepast in artikel 1.1, vierde en achtste lid. De verwijzingen naar artikel 1.1, 

zesde lid, en artikel 1.1, achtste lid, van de Wet milieubeheer in artikel 2 respectievelijk artikel 6 

van de Regeling Europese afvalstoffenlijst worden ook aangepast.  

 

Onderdeel C (artikel 4, derde lid, Regeling Europese afvalstoffenlijst) 

 

De verwijzing naar omgevingsvergunning voor een inrichting in artikel 4, derde lid, van de 

Regeling Europese afvalstoffenlijst heeft betrekking op een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 

van de Wet milieubeheer voor een inrichting. Een omgevingsvergunning als hiervoor bedoeld 

wordt vervangen door een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit. Artikel 4, 

derde lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst wordt daarmee in overeenstemming gebracht.   

 

Artikel 2.32 (Regeling formulieren Leegstandwet) 

 

Dit zijn wetstechnische wijzigingen vanwege het intrekken van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. In de bijlagen I en II bij de 

                                                
9 Deze wijziging ligt ter afstemming bij I&W. 
10 Deze wijziging ligt ter afstemming bij I&W. 
11 Voor meer informatie, zie Kamerstukken II, 2018/ 2019, 34986, nr. 3, p 571. 
12 Voor meer informatie, zie Stb. 2018, 293, NvT, II Artikelsgewijs, Hoofdstuk 2. 
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Regeling formulieren leegstandwet worden de verwijzingen naar artikel 2.1, eerste lid, onder c, 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vervangen door verwijzingen naar artikel 5.1, 

eerste lid, onder a, van de Omgevingswet. 

 

Artikel 2.33 (Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013) 

 

Onderdelen A, G en I (artikel 1 en bijlagen 5 en 9 Regeling genetisch gemodificeerde organismen 

milieubeheer 2013) 

 

Dit artikel wordt gewijzigd omdat het Besluit omgevingsrecht bij de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet wordt ingetrokken en omdat het inrichtingenbegrip in de Wet milieubeheer komt te 

vervallen. De bepalingen over genetisch gemodificeerde organismen uit het Besluit 

omgevingsrecht zijn opgenomen in paragraaf 3.7.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Om 

die reden wordt in dit artikel het begrip inrichting gewijzigd in milieubelastende activiteit en wordt 

verwezen naar artikel 3.246 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook de bijlagen 5 en 9 

worden om die reden aangepast. Dit laatste wordt geregeld in de onderdelen G en I. 

 

Onderdelen B, C, F, G en H (artikelen 2, 3, 4, 7, 10 en 28 en bijlagen 1, 5 en 9  Regeling genetisch 

gemodificeerde organismen milieubeheer 2013) 

 

Omdat het begrip inrichting in de Wet milieubeheer komt te vervallen moet dit begrip in de 

Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 worden aangepast. Voor de 

uniformiteit wordt ervoor gekozen om het inrichtingenbegrip in de Regeling genetisch 

gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: regeling ggo) te vervangen door het 

begrip instelling, omdat het begrip instelling in meerdere artikelen in die regeling al wordt 

gebruikt. Om die reden wordt het begrip instelling in de begripsomschrijvingen van artikel 2 

ingevoegd. In de artikelen 3, 4, 7, 10, 28 en in de bijlagen 1, 5 en 9 wordt “een inrichting” 

vervangen door “een instelling”.  

Opgemerkt wordt dat in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen het begrip inrichting wordt vervangen 

door ‘bedrijf’. Omdat ‘bedrijf’ in de ggo-regelgeving minder passend is, is gekozen voor het begrip 

instelling. Bij de toepassing van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen binnen de ggo-regelgeving 

wordt onder ‘bedrijf’ verstaan een ‘instelling’ uit de regeling ggo. 

 

Onderdeel D (afdeling 5.1 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen 2013) 

 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het Besluit omgevingsrecht ingetrokken. De 

bepalingen uit dat besluit over genetisch gemodificeerde organismen worden opgenomen in het 

Besluit activiteiten leefomgeving. Omdat in het Besluit activiteiten leefomgeving (artikel 3.246) 

nauwkeurig is bepaald voor welke activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen de 

aanwijzing als milieubelastende activiteit niet geldt, is de bepaling van artikel 45 overbodig 

geworden. Daarom vervalt artikel 45 en daarmee afdeling 5.1 van de Regeling genetisch 

gemodificeerde organismen 2013. 

 

Onderdeel E (artikel 49 van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen 2013) 

 

Artikel 49 is een overgangsbepaling waar het begrip inrichting in voor komt. Het gaat hier om een 

omgevingsvergunning voor een inrichting die voor 1 maart 2015 is verleend. Omdat het hier om 

een overgangsbepaling gaat is ervoor gekozen om niet het begrip inrichting aan te passen aan het 

nieuwe stelsel, maar om de datum van 1 maart 2015 aan dit onderdeel toe te voegen.  

 

Onderdeel G (bijlage 5 Regeling genetisch gemodificeerde organismen 2013) 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Wabo ingetrokken. Om die reden wordt 

inschalingsartikel 5.8 gewijzigd. In het Besluit activiteiten leefomgeving (artikel 3.246) is 

nauwkeurig bepaald voor welke activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen de 

aanwijzing als milieubelastende activiteit niet geldt. Dit leidt tot het schrappen van artikel 45 van 

de Regeling genetische gemodificeerde organismen 2013 (zie hiervoor de toelichting bij onderdeel 

D) en het vereenvoudigen van het inschalingsartikel 5.8 van die regeling. 
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Onderdeel H (bijlage 9 Regeling genetisch gemodificeerde organismen 2013) 

 

In dit artikel ziet het begrip inrichting op een afvalverbrandingsinstallatie. Om die reden is er voor 

gekozen om “inrichting” te vervangen door “afvalverbrandingsinstallatie”. 

 

Artikel 2.34 (Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) 

 

Via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt artikel 21.6, zesde lid, van de Wet 

milieubeheer vernummerd tot artikel 21.6, vierde lid, door het vervallen van het tweede en het 

derde lid. De Regeling gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur die berust op 

artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer, wordt daarom via deze wijziging in de vorm van 

een berustingsbepaling gebaseerd op artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer. Artikel 

9.2.2.1, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer, waarop de Regeling gevaarlijke stoffen in 

elektrische en elektronische apparatuur mede berust, wordt niet geraakt door de Omgevingswet. 

Deze bepalingen hoeven niet in de berustingsbepaling te worden opgenomen. 

 

Artikel 2.35 (Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden) 

 

Artikel 1.2 van de Wet milieubeheer vervalt. In artikel 1.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer is 

voor provinciale staten de verplichting opgenomen om in de provinciale milieuverordening voor 

daarbij aan te wijzen grondwaterbeschermingsgebieden regels te stellen ter bescherming van de 

kwaliteit van het grondwater. De opdracht om hierover in de omgevingsverordening regels te 

stellen geschiedt via instructieregels van het Rijk aan de provincie op grond van artikel 2.24 van 

de Omgevingswet. In artikel 7.11 van het Besluit kwaliteit leefomgeving is de verplichting 

opgenomen om in de omgevingsverordening dergelijke regels te stellen. Artikel 1.1 van de 

Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt in verband hiermee aangepast. 

 

Artikel 2.36 (Regeling innovatieve windenergie op zee)13 

 

Met de invoering van de Omgevingswet wordt het nationaal waterplan vervangen door enerzijds de 

nationale omgevingsvisie, voor het meer strategische deel van het waterplan, en anderzijds het 

nationaal waterprogramma, voor het meer uitvoerende deel van het waterplan. Omdat het 

windenergiegebied Borssele valt onder het uitvoerende deel van het waterplan wordt in de 

begripsbepaling van het windenergiegebied Borssele “nationaal waterplan” vervangen door 

“nationaal waterprogramma”. Overgangsrecht hiervoor is opgenomen in artikel 4.56, vijfde lid, van 

het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. 

Voor de periode vanaf 2022 wordt een nieuw nationaal waterprogramma opgesteld. 

 

Artikel 2.37 (Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas)  

 

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Wet ruimtelijke ordening ingetrokken. De 

rijkscoördinatieregeling, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, wordt 

opgenomen in artikel 16.7, eerste lid, van de Omgevingswet.  Om die reden wordt artikel 2.1, 

eerste lid, onder b, van de Regeling investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas aangepast.  

 

Artikel 2.38 (Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw)14 

 

Onderdelen A, B, C en D (artikelen 1, 2, 3, eerste tot en met derde lid en vijfde lid, en 4, eerste lid 
Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw) 

 

Vanwege het vervallen van het begrip inrichting uit de Wet milieubeheer als aanknopingspunt voor 

juridische regulering in het stelsel van de Omgevingswet wordt de Wet milieubeheer via het 

wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet aangepast en worden er twee artikelen ingevoegd in 

titel 15.13 van de Wet milieubeheer. Met de nieuwe opzet van titel 15.13 wordt aangesloten bij de 

opbouw van het Besluit activiteiten leefomgeving. De artikelen 1, 2, 3 en 4 van de Regeling 

                                                
13 Deze wijziging ligt ter afstemming bij EZK. 
14 Deze wijziging ligt ter afstemming bij EZK. 
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kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw worden gewijzigd om deze goed te laten 

aansluiten op titel 15.13 van de Wet milieubeheer. 

 

Artikel 2.39 (Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor 

gastouderopvang) 

 

Dit is een wetstechnische wijziging vanwege het intrekken van het Bouwbesluit 2012 met het 

ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. De regels uit het Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen in 

het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

 

Artikel 2.40 (Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater)  

 

Dit is een wetstechnische wijziging vanwege het intrekken van het Bouwbesluit 2012 met het 

ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. De regels uit het Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen in 

het Besluit bouwwerken leefomgeving. In artikel 4.7 van de Omgevingswet is het treffen van een 

gelijkwaardige maatregel geregeld. 

 

Artikel 2.41 (Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening) 

 

Dit is een wetstechnische wijziging vanwege het intrekken van het Bouwbesluit 2012 met het 

ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. De regels uit het Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen in 

het Besluit bouwwerken leefomgeving. In artikel 2.15 van het Besluit bouwwerken leefomgeving is 

de erkenning van kwaliteitsverklaringen bouw geregeld. 

 

Artikel 2.42 (Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) 

 

Onderdelen A en C (artikelen 2 en 6i Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen) 

 

Omdat artikel 2, derde en vierde lid, van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke 

afvalstoffen via het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet worden vernummerd naar het 

tweede en derde lid, worden de artikelen 2, eerste lid, en 6i van de Regeling melden 

bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen hierop aangepast. 

 

Onderdeel B (artikel 5 Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) 

 

Dit artikel wordt aangepast in verband met het vervallen van het inrichtingenbegrip.  

 

Artikel 2.43 (Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies)15 

 

Dit zijn wetstechnische wijzigingen vanwege wijzigingen in de Wet milieubeheer en het intrekken 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet en het 

ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. 

In de artikelen 2.3.3, zesde lid, 2.10.3, vierde lid, en 2.10.8, tweede lid, worden de verwijzingen 

naar artikel 15.51, tweede lid, onder b, van de Wet milieubeheer vervangen door verwijzingen 

naar titel 16.2 van die wet. Met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt artikel 15.51 

van de Wet milieubeheer namelijk gewijzigd. Bovendien levert dit een vereenvoudiging op omdat 

het huidige artikel 15.51, tweede lid, onder b, verwijst naar titel 16.2. Het is eenvoudiger om 

direct naar deze titel te verwijzen. 

Vanwege het vervallen van het begrip ‘inrichting’ in de Wet milieubeheer vervalt de 

begripsomschrijving van dat begrip in artikel 4.4.1. Om die reden worden de artikelen 4.4.1, 4.4.2 

en 4.4.5 waarin dat begrip wordt aangehaald ook gewijzigd. Hiermee zijn geen inhoudelijke 

wijzigingen beoogd. 

In artikel 4.6.7 vervalt het tweede lid. De berekening van de terugverdientijd zit namelijk al 

besloten in artikel 5.15, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving en artikel 3.84, eerste 

lid, van het Besluit bouwwerken leefomgeving, waarnaar wordt verwezen in onderdeel a. Op grond 

van artikel 5.15, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving moeten voor een 

                                                
15 Deze wijziging ligt ter afstemming bij EZK. 
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milieubelastende activiteit alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van ten 

hoogste 5 jaar worden getroffen. In artikel 3.84, eerste lid, van het Besluit bouwwerken 

leefomgeving is geregeld dat aan een gebouw of gedeelte daarvan alle energiebesparende 

maatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar moeten worden getroffen. 

 

Artikel 2.44 (Regeling provinciale risicokaart) 

 

Onderdeel A (artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, Regeling provinciale risicokaart) 

Het begrip ‘inrichting’ is in de Omgevingswet als centraal aangrijpingspunt voor milieubelastende 

activiteiten losgelaten. Om die reden wordt in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de 

Regeling provinciale risicokaart “in inrichtingen” vervangen door “op locaties waar een of meerdere 

milieubelastende activiteiten worden verricht”. 

 

Onderdeel B (artikel 5 Regeling provinciale risicokaart) 

 

De verwijzing in artikel 5 van de Regeling provinciale risicokaart naar artikel 12.12 van de Wet 

milieubeheer wordt vervangen door een verwijzing naar artikel 20.11, onder b, van de 

Omgevingswet, dat in samenhang met artikel 20.10 van die wet, de grondslag biedt voor de 

instelling van het landelijk risicoregister externe veiligheid. 

 

Onderdeel C (artikel 11a Regeling provinciale risicokaart) 

 

De hoofdstukken 3 en 4 van het Waterbesluit worden ingetrokken via het ontwerp-

Invoeringsbesluit Omgevingswet. De verwijzing naar artikel 3.4, zevende lid, van het Waterbesluit 

in artikel 11a van de Regeling provinciale risicokaart wordt vervangen door een verwijzing naar de 

artikelen 10.9, aanhef en onder b en c, 10.33a tot en met 10.33c en 10.52 van het 

Omgevingsbesluit. In het Omgevingsbesluit worden namelijk regels gesteld over de 

gegevensverstrekking tussen gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de waterschappen en 

burgemeester en wethouders en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bij het opstellen van 

de stroomgebiedbeheerplannen, de overstromingsrisicobeheerplannen en de overstromingsgevaar- 

en overstromingsrisicokaarten. Verder is in artikel 11a van de Regeling provinciale risicokaart een 

vervangende verwijzing voor artikel 4.9, derde lid, van het Waterbesluit opgenomen. De 

mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen over de op de kaarten op te 

nemen informatie en de productie, de actualisatie en de vormgeving van die kaarten is namelijk 

opgenomen in artikel 20.16, derde lid, van de Omgevingswet.   

 

Onderdeel D (Bijlage I Regeling provinciale risicokaart)16 

 

De wijzigingen in bijlage I bij de Regeling provinciale risicokaart zijn technisch van aard. In bijlage 

I zijn categorieën van inrichtingen opgenomen waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen of 

verwerkt en drempelwaarden voor de hoeveelheid gevaarlijke stoffen. De categorieën en 

bijbehorende omschrijvingen zijn aangepast en meer in overeenstemming gebracht met de 

omschrijvingen van de milieubelastende activiteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving en het 

Besluit kwaliteit leefomgeving. 

 

Artikel 2.45 (Regeling specifieke uitkering Incodelta Zuid-Nederland)17  

 

Dit is een wetstechnische wijziging vanwege het intrekken van de Planwet verkeer en vervoer met 

het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Het nationale verkeers- en vervoerplan, bedoeld in 

artikel 2 van de Planwet verkeer en vervoer, gaat bij de invoering van de Omgevingswet op in de 

nationale omgevingsvisie. 

 

Artikel 2.46 (Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land) 

                                                
16 Deze wijziging ligt ter afstemming bij J&V.  
17 Deze wijziging ligt ter afstemming bij I&W. 
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Onderdelen A en C (hoofdstukken I tot en met III en V tot en met VII en bijlagen 1 tot en met 3 

Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land) 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt de inhoud van de Regeling stortplaatsen voor 

baggerspecie op land nagenoeg helemaal te vervallen, omdat de inhoud terugkomt in het Besluit 

kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling. Alleen hoofdstuk IV van de Regeling 

stortplaatsen voor baggerspecie op land komt niet te vervallen. In de transponeringstabel Regeling 

stortplaatsen voor baggerspecie op land in de bijlage bij de toelichting bij deze regeling wordt de 

overgang van artikelen uit de Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land naar het nieuwe 

stelsel weergegeven. De Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land bevat 

aanvraagvereisten voor een vergunning met betrekking tot stortplaatsen voor baggerspecie. 

Verder bevat die regeling voorschriften die het bevoegd gezag moet verbinden aan de vergunning. 

Overgangsrecht voor onherroepelijke vergunningen en daaraan verbonden voorschriften wordt 

opgenomen in artikel 4.13 van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Voor lopende 

procedures is overgangsrecht opgenomen in afdeling 4.1 van het wetsvoorstel Invoeringswet 

Omgevingswet. 

  

Onderdeel B (artikel 32, eerste lid, Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land) 

 

Hoofdstuk IV van de Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land dat gaat over de nazorgfase 

van gesloten stortplaatsen blijft achter in de Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land, 

omdat hoofdstuk IV gebaseerd is op artikel 8.47 van de Wet milieubeheer. Dat artikel wordt niet 

ingetrokken via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Voor de interne verwijzingen 

binnen artikel 32, eerste lid, van de Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land zijn 

vervangende verwijzingen naar het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en de 

Omgevingsregeling opgenomen.   

 

Artikel 2.47 (Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014)18 

 

Onderdelen A en B (artikelen 1 en 6 Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014) 

Artikel 1 van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 wordt gewijzigd om aan te sluiten 

bij de instrumenten en de terminologie van de Omgevingswet. De instrumenten inpassingsplan en 

projectplan komen niet meer als zodanig terug in het nieuwe stelsel. Het inpassingsplan wordt deel 

van het omgevingsplan en voor het projectplan komt het projectbesluit in de plaats. Om die reden 

wordt ook artikel 6, vijfde, onder b, van de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 

aangepast. De begripsomschrijving van beheerder komt in de Waterwet te vervallen. Om die reden 

wordt de begripsomschrijving in deze regeling opgenomen en wordt niet meer verwezen naar de 

Waterwet. Ook de begripsomschrijving van primaire waterkering wordt aangepast omdat deze in 

de Waterwet komt te vervallen en wordt opgenomen in de Omgevingswet. 

Onderdelen C tot en met G (opschrift van paragraaf 2a en artikel 14b en artikelen 14b, 15, 19, 

21a en 22 Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014) 

In het opschrift van paragraaf 2a en artikel 14b en in de artikelen 14b, 15, 19 en 22 wordt 

verwezen naar bijlagen en artikelen van de Waterwet die bij de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet komen te vervallen. De inhoud van deze bijlagen en artikelen wordt opgenomen in 

het Besluit kwaliteit leefomgeving. Verder worden deze opschriften en artikelen gewijzigd in 

verband met de instrumenten en de terminologie van het nieuwe stelsel. “Signaleringswaarde” 

wordt vervangen door “andere parameter voor signalering” en “ondergrens” wordt vervangen door 

“omgevingswaarde”. 

Artikel 2.48 (Regeling tarieven Spoorwegwet 2012)19 

 

                                                
18 Deze wijziging ligt ter afstemming bij I&W. De regeling is aangepast voor zover dat mogelijk is. Voor een 
aantal onderdelen wordt gewacht op nadere besluitvorming. 
19 Deze wijziging ligt ter afstemming bij I&W. 
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Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt artikel 11 van het Besluit bijzondere 

spoorwegen te vervallen. Omdat artikel 19d, derde lid, van de Regeling tarieven Spoorwegwet 

2012 gebaseerd is op artikel 11 van het Besluit bijzondere spoorwegen komt dit lid ook te 

vervallen. Verder wordt artikel 23, eerste en derde lid, van de Regeling tarieven Spoorwegwet 

2012 gewijzigd, omdat daarin wordt verwezen naar artikel 19d, derde lid, van die regeling. 

 

Artikel 2.49 (Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015) 

 

Dit is een wetstechnische wijziging vanwege het intrekken van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. In artikel 5 worden de 

verwijzingen naar artikel 2.33, tweede lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht vervangen door verwijzingen naar artikel 5.40, tweede lid, onder b, van de 

Omgevingswet. 

 

Artikel 2.50 (Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018) 

 

Dit is een wetstechnische wijziging vanwege het vervallen van het begrip ‘inrichting’ als 

aanknopingspunt voor juridische regulering in het stelsel van de Omgevingswet. Artikel 105 van de 

Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018 gaat over installaties voor het zuiveren van water 

voorafgaand aan het lozen bij glastuinbouwbedrijven. Het telen van gewassen in kassen is als 

milieubelastende activiteit aangewezen in artikel 3.205 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 

 

Artikel 2.51 (Regeling van de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 1 februari 2008, nr. 5528485/08, 

houdende regels tot het aanwijzen van wetgeving, genoemd in artikel 4:2, tweede lid, 

van het Besluit politiegegevens (Stcrt. 2008, 38)20  

 

Dit is een wetstechnische wijziging vanwege het intrekken van de Wet inzake de 

luchtverontreiniging met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. In artikel 1 wordt de 

Omgevingswet ingevoegd omdat een groot deel van de regels uit de Wet milieubeheer, de 

Waterwet en de Wet op de luchtverontreiniging in die wet zijn opgenomen. 

 

Artikel 2.52 (Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 maart 

2016, nr. IENM/BSK-2016/45897, houdende vaststelling van regels inzake 

scheepsrecyclinginrichtingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van 

het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EGvv) 

 

Via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt artikel 21.6, zesde lid, van de Wet 

milieubeheer vernummerd tot artikel 21.6, vierde lid, door het vervallen van het tweede en het 

derde lid. De Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 maart 2016, nr. 

IENM/BSK-2016/45897, houdende vaststelling van regels inzake scheepsrecyclinginrichtingen ter 

uitvoering van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 

november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en 

van Richtlijn 2009/16/EGvv die berust op artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer, wordt 

daarom via deze wijziging in de vorm van een berustingsbepaling gebaseerd op artikel 21.6, 

vierde lid, van de Wet milieubeheer. Artikel 9.5.2 van de Wet milieubeheer, waarop de Regeling 

van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 maart 2016, nr. IENM/BSK-

2016/45897, houdende vaststelling van regels inzake scheepsrecyclinginrichtingen ter uitvoering 

van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 

2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van 

Richtlijn 2009/16/EGvv mede berust, wordt niet geraakt door de Omgevingswet. Deze bepaling 

hoeft niet in de berustingsbepaling te worden opgenomen.  

 

Artikel 2.53 (Regeling vaststelling regels betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp 

verwarmingstoestellen)  

 

                                                
20 Deze wijziging ligt ter afstemming bij J&V. 
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Via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt artikel 21.6, zesde lid, van de Wet 

milieubeheer vernummerd tot artikel 21.6, vierde lid, door het vervallen van het tweede en het 

derde lid. De Regeling vaststelling regels betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp 

verwarmingstoestellen die berust op artikel 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer, wordt 

daarom via deze wijziging in de vorm van een berustingsbepaling gebaseerd op artikel 21.6, 

vierde lid, van de Wet milieubeheer. Artikelen 9.4.4, eerste lid, en 9.4.5, eerste lid, van de Wet 

milieubeheer, waarop de Regeling vaststelling regels betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp 

verwarmingstoestellen mede berusten, worden niet geraakt door de Omgevingswet. Deze 

bepalingen hoeven niet in de berustingsbepaling te worden opgenomen. 

 

Artikel 2.54 (Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat) 

 

Via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt artikel 1.1, zesde lid, van de Wet 

milieubeheer vernummerd tot artikel 1.1, vierde lid, door het vervallen van het derde en het 

vierde lid. De Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat die berust op 

artikel 1.1, zesde lid, van de Wet milieubeheer, wordt daarom via deze wijziging in de vorm van 

een berustingsbepaling gebaseerd op artikel 1.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer. 

 

Artikel 2.55 (Regeling verklaring stortverbod afvalstoffen 2013) 

 

In het Besluit activiteiten leefomgeving wordt niet gesproken van degene die de stortplaats drijft, 

maar van degene die de stortplaats exploiteert. De artikelen 1 en 2 van de Regeling acceptatie 

afvalstoffen op stortplaatsen worden daarmee in overeenstemming gebracht. 

 

Artikel 2.56 (Regeling vermindering verhuurderheffing 2014) 

 

Dit onderdeel bevat wetstechnische wijzigingen vanwege het intrekken van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, de Regeling 

energieprestatie gebouwen met deze regeling en het Bouwbesluit 2012 met het ontwerp-

Invoeringsbesluit Omgevingswet. In de artikelen 1, onder b, 2, derde lid, en 3, tweede lid, onder 

e, worden de verwijzingen naar de desbetreffende artikelen in de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, de Regeling energieprestatie gebouwen en het Bouwbesluit 2012 vervangen door 

verwijzingen naar de Omgevingswet, de Omgevingsregeling respectievelijk het Besluit 

bouwwerken leefomgeving. 

 

Artikel 2.57 (Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015) 

 

In de begripsbepaling van huishoudelijk gevaarlijk afval in de Regeling vervoer huishoudelijk 

gevaarlijk afval 2015 wordt “consumentenvuurwerk zoals omschreven in het Vuurwerkbesluit” 

vervangen door “vuurwerk dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen 

als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik”. De reden daarvoor 

is dat de begripsbepaling ‘consumentenvuurwerk’ in artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit vervalt 

met het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. In artikel 1.1.1 van het Vuurwerkbesluit werd 

‘consumentenvuurwerk’ omschreven als vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F1, F2 of F3 en dat 

bij of krachtens dat besluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld 

voor particulier gebruik. De toevoeging van de categorieën F1, F2 of F3 kan achterwege blijven 

omdat de categorie-aanduiding plaatsvindt in de regeling op grond van artikel 2.1.1 van het 

Vuurwerkbesluit. 

Afvalstoffenverordeningen worden op grond van artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer 

vastgesteld door de gemeenteraad. Met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt in dit 

artikel van de Wet milieubeheer bepaald dat regels van de gemeente over afvalstoffen ook kunnen 

worden vastgelegd in het omgevingsplan. Met de wijziging van de begripsomschrijving van KCA 

wordt tot uitdrukking gebracht dat regels over het gescheiden inleveren van KCA ook kunnen zijn 

gesteld in het omgevingsplan. 

 

Artikel 2.58 (Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen)21 

 

                                                
21 Deze wijziging ligt ter afstemming bij I&W. 
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Dit is een wetstechnische wijziging vanwege het vervallen van het begrip ‘inrichting’ in het stelsel 

van de Omgevingswet. Het begrip ‘locatie waarop een of meer milieubelastende activiteiten 

worden verricht’ komt overeen met het begrip ‘inrichting’ dat in de Wet milieubeheer was 

opgenomen. 

 

Artikel 2.59 (Regeling verwijdering PCB’s) 

 

Onderdeel A (artikel 1.2, onder a, Regeling verwijdering PCB’s) 

 

In het stelsel van de Omgevingswet wordt het begrip inrichting losgelaten als aangrijppunt voor de 

vergunningplicht. In de Omgevingswet is de vergunningplicht voortaan gekoppeld aan de 

milieubelastende activiteit. Om die reden wordt in artikel 1.2, onder a, van de Regeling 

verwijdering PCB’s voor inrichting een vervangende verwijzing opgenomen naar de 

milieubelastende activiteit binnen de betreffende context. 

 

Onderdeel B (nieuw artikel 1.3 Regeling verwijdering PCB’s) 

 

Via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt artikel 21.6, zesde lid, van de Wet 

milieubeheer vernummerd tot artikel 21.6, vierde lid, door het vervallen van het tweede en het 

derde lid. Artikel 10.6 van de Wet milieubeheer dat mede de grondslag is voor de Regeling 

verwijdering PCB’s vervalt, omdat ervoor is gekozen om de verwijzing naar het nationale 

milieubeleidsplan niet te vervangen door een verwijzing naar de nationale omgevingsvisie. Door 

deze wijziging wordt de Regeling verwijdering PCB’s niet langer gebaseerd op de artikelen 10.6 en 

21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer. Artikel 10.4 van de Wet milieubeheer, waarop de 

Regeling verwijdering PCB’s mede berust, wordt niet geraakt door de Omgevingswet.  Deze 

bepaling hoeft niet in de berustingsbepaling te worden opgenomen.  

 

Artikel 2.60 (Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018) 

 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Wabo ingetrokken. In artikel 7, eerste lid, 

van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2018 wordt de verwijzing naar artikel 2.1, 

eerste lid, onder f, Wabo vervangen door een verwijzing naar artikel 5.1, eerste lid, aanhef en 

onder b, van de Omgevingswet. Overgangsrecht voor omgevingsvergunningen die op grond van 

de Wabo zijn verleend is opgenomen in artikel 4.13 in samenhang met afdeling 4.1. van het 

wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. 

 

Artikel 2.61 (Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020) 

 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Wabo ingetrokken. In artikel 11, eerste lid, 

van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2019-2020 wordt de verwijzing naar artikel 

2.1, eerste lid, onder f, Wabo vervangen door een verwijzing naar artikel 5.1, eerste lid, aanhef en 

onder b, van de Omgevingswet. Overgangsrecht voor omgevingsvergunningen die op grond van 

de Wabo zijn verleend is opgenomen in artikel 4.13 in samenhang met afdeling 4.1. van het 

wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. 

 

Artikel 2.62 (Subsidieregeling riolering woonboten 2018–2020) 

 

Dit onderdeel bevat wetstechnische wijzigingen vanwege het vervallen van de begripsbepalingen 

en hoofdstuk 6 van de Waterwet met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. In artikel 1 

van de Subsidieregeling riolering woonboten 2018-2020 wordt de verwijzing naar artikel 1.1 van 

de Waterwet vervangen door een verwijzing naar de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet.  

De verwijzing naar artikel 6.5 van de Waterwet wordt vervangen door een verwijzing naar artikel 

6.17 van het Besluit activiteiten leefomgeving.22 In dat artikel zijn de vergunningplichtige 

activiteiten aangewezen waarop artikel 6.5 van de Waterwet ziet.  

 

Artikel 2.63 (Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994) 

                                                
22 Zie ook Kamerstukken II, 34968, nr. 3, p. 568. 
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Omdat onderdelen van de Waterwet en de Wet milieubeheer zijn opgenomen in de Omgevingswet 

wordt artikel 43c, eerste lid, onder k en v, van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake 

rijksbelastingen 1994 uitgebreid met een onderdeel waarin wordt verwezen naar de 

Omgevingswet. Bij toezicht en handhaving kan dan via de belastingaangifte gebruik gemaakt 

worden van gegevens over milieubelastende activiteiten en wateractiviteiten die bij of krachtens 

de Omgevingswet zijn verkregen. 

 

Artikel 2.64 (Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds)23 

 

Onderdelen A en B (artikelen 3, onder b, en 5, eerste lid, onder b Uitvoeringsregeling BTW-
compensatiefonds) 
 
In de Omgevingswet vervangt het begrip omgevingsplan het instrument bestemmingsplan. De  
Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds wordt in verband hiermee technisch aangepast. 
 

Artikel 2.65 (Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001) 

 

Dit is een wetstechnische wijziging vanwege het intrekken van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. De activiteiten waarvoor een 

vergunning verplicht was gesteld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht zijn opgenomen in artikel 5.1, eerste lid, onder en b, en tweede lid, onder a en b, 

van de Omgevingswet. 

 

Artikel 2.66 (Uitvoeringsregeling Meststoffenwet)  

 

Onderdelen A en B (artikelen 104, derde lid, onder h, en 111a, eerste lid, onder b, 

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet) 

 

Dit is een wetstechnische wijziging. Onder de Omgevingswet wordt vergunning verleend voor 

specifieke activiteiten en niet voor installaties. Om die reden is de verwijzing naar de 

omgevingsvergunning voor behandelingsinstallatie of vergistingsinstallatie vervangen door een 

verwijzing naar de omgevingsvergunning voor het behandelen van dierlijke meststoffen of het 

vergisten van plantaardig materiaal. 

 

Onderdeel C (artikel 126, eerste lid, Uitvoeringsregeling Meststoffenwet) 

 

Dit is een wetstechnische aanpassing. In artikel 126, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling 

Meststoffenwet wordt verwezen naar de artikelen 3.65 en 3.70 van het Besluit algemene regels 

inrichtingen milieubeheer. Dat is de oude benaming van het besluit. De naam is nadien gewijzigd 

in Activiteitenbesluit milieubeheer. De artikelen 3.65 en 3.70 van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer bevatten regels over het telen van gewassen in een kas en meer concreet 

substraatteelt en het telen van gewassen op materiaal dat in verbinding staat met de ondergrond. 

Die regels zijn nu opgenomen in de artikelen 4.791 en 4.791h van het Besluit activiteiten 

leefomgeving. Om die reden is de verwijzing in artikel 126, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling 

Meststoffenwet aangepast. 

 

Artikel 2.67 (Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB) 

 

Dit zijn wetstechnische wijzigingen vanwege het intrekken van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, het Activiteitenbesluit 

milieubeheer met het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet en de Activiteitenregeling 

Milieubeheer met deze regeling. De activiteiten waarvoor een vergunning verplicht was gesteld in 

artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn opgenomen in artikel 

5.1, eerste lid, onder en b, en tweede lid, onder a en b, van de Omgevingswet. De inhoud van de 

artikelen 3.80, 3.81 en 3.85 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is opgenomen in de artikelen 

4.723d, 4.723j en 4.723k van het Besluit activiteiten leefomgeving. De inhoud van de artikelen 

                                                
23 Deze wijziging ligt ter afstemming bij Financiën. 
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3.65, 3.68 en 3.69 van de Activiteitenregeling milieubeheer is opgenomen in de artikelen 4.838 en 

4.858 van het Besluit activiteiten leefomgeving. 

 

Artikel 2.68 (Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming) 

 

Onderdeel A (artikel 1 Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming) 

 

Een aantal begripsbepalingen kan vervallen omdat de artikelen in de Uitvoeringsregeling 

Stortbesluit bodembescherming, waarin deze begrippen worden aangehaald, ook vervallen. Zie 

voor een toelichting op het vervallen van deze bepalingen artikel 2.5, onderdelen B en G, van de 

toelichting bij deze regeling.  

 

Onderdelen B en G (artikelen 1a en 2, hoofdstukken 2 tot en met 5a en 7 en bijlagen 1 tot en met 

6 Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming) 

 

De artikelen 1a en 2 en de hoofdstukken 2 tot en met 5a en 7 in de Uitvoeringsregeling 

Stortbesluit bodembescherming kunnen vervallen, omdat die artikelen overgaan naar het Besluit 

kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling. Voor een gedetailleerde beschrijving van die 

overgang wordt verwezen naar de transponeringstabel voor de Uitvoeringsregeling Stortbesluit 

bodembescherming in de bijlage in de toelichting bij deze regeling. Overgangsrecht voor de 

omzetting van deze regels is geregeld in artikel 4.13 in samenhang met afdeling 4.1 van het 

wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. In artikel 4.13, tweede lid, is overgangsrecht geregeld 

voor aan een omgevingsvergunning verbonden voorschriften als bedoeld in paragraaf 5.1.4 van de 

Omgevingswet. In afdeling 4.1 van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet is 

overgangsrecht geregeld voor lopende procedures.  

De regels uit hoofdstuk 5a van de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming, die gaan 

over het experiment duurzaam stortbeheer, blijven via het overgangsrechtelijke artikel 4.1.1 van 

deze regeling van toepassing. Over deze regels is namelijk een Green Deal gesloten, waarin een 

looptijd van tien jaar is afgesproken en waarvan de einddatum na het beoogde moment van 

inwerkingtreding van de Omgevingswet ligt. 

Hoofdstuk 6 dat gaat over de nazorgfase met betrekking tot gesloten stortplaatsen is het enige 

hoofdstuk dat achterblijft in de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming. Dat hoofdstuk 

komt niet te vervallen, omdat het gebaseerd is op artikel 8.47 van de Wet milieubeheer, dat niet 

wordt ingetrokken via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.  

 

Onderdeel D (artikel 18, derde lid, Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming) 

 

Artikel 18, derde lid, vervalt, omdat artikel 10a van de Uitvoeringsregeling Stortbesluit 

bodembescherming niet terugkomt onder de Omgevingswet. De inhoud van artikel 10a komt niet 

terug, omdat in artikel 8.59a van het Besluit kwaliteit leefomgeving is aangegeven dat monitoring 

plaatsvindt via de actuele stand van de techniek.  

 

Onderdelen C, E en F (artikelen 17, derde lid, 20, derde lid, 21 Uitvoeringsregeling Stortbesluit 

bodembescherming) 

 

Voor de verwijzingen binnen hoofdstuk 6 van de Uitvoeringsregeling Stortbesluit 

bodembescherming naar andere artikelen uit de Uitvoeringsregeling Stortbesluit 

bodembescherming die via deze regeling worden ingetrokken, worden vervangende verwijzingen 

opgenomen naar het Besluit kwaliteit leefomgeving en de Omgevingsregeling.  

 

Artikel 2.69 (Uitvoeringsregeling verkeersveiligheid van weginfrastructuur)24 

 

                                                
24 Deze wijziging ligt ter afstemming bij I&W. 



Consultatieversie Invoeringsregeling Omgevingswet – Deel 5 – Hoofdstuk 2 t/m 5 – Artikelsgewijze 

toelichting  

 

26 
 

In navolging van het opgaan van de Tracéwet in de Omgevingswet wordt in artikel 2 van de 

Uitvoeringsregeling verkeersveiligheid van weginfrastructuur het begrip ‘ontwerp-tracébesluit’ 

vervangen door ‘ontwerpprojectbesluit’. 

De verwijzing naar de Tracéwet wordt vervangen door een verwijzing naar afdeling 5.2 van de 

Omgevingswet. 

Met deze bepalingen wordt de borging van uitvoering van artikel 3 lid 2 van richtlijn nr. 

2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 

2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319) 

gecontinueerd. 

 

Artikel 2.70 (Vrijstellingsregeling plantenresten) 

 

Het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen wordt ingetrokken door het ontwerp-

Invoeringsbesluit Omgevingswet. De verwijzing naar de grondslag van de Vrijstellingsregeling 

plantenresten, opgenomen in artikel 1a van die regeling, wordt daaraan aangepast. Door de 

wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen door het ontwerp-

Invoeringsbesluit Omgevingswet kan de Vrijstellingsregeling plantenresten voortaan op dat besluit 

gebaseerd worden.  

 

Artikel 2.71 (Warmteregeling) 

 

Dit is een wetstechnische wijziging vanwege het intrekken van het Bouwbesluit 2012 met het 

ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. De regels uit het Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen in 

het Besluit bouwwerken leefomgeving. In de artikelen 3.110 (bestaande bouw) en 4.203 

(nieuwbouw) van het Besluit bouwwerken leefomgeving is de NEN 1006 aangewezen als norm 

waaraan een voorziening voor warmwater moet voldoen. 

 

Artikel 2.72 (Waterregeling)25 

 

Onderdeel A (hoofdstukken 1 tot en met 6 Waterregeling) 

 

Het merendeel van de artikelen in de Waterregeling kan vervallen, omdat die artikelen overgaan 

naar enerzijds de Omgevingswet en anderzijds het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit 

kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Voor een beschrijving van die overgang wordt 

verwezen naar de transponeringstabel voor de Waterregeling die in bijlage 1 bij de toelichting bij 

deze regeling is opgenomen. 

 

Onderdeel B (artikel 7.2, derde lid, onder a en onder b Waterregeling) 

 

Het begrip ‘oppervlaktewaterlichaam’ moet gehandhaafd blijven voor het achterblijvende artikel. 

Het begrip krijgt daarbij de inhoud die de Omgevingswet daaraan geeft. Eerder stond in de 

begripsbepaling ‘wet’, als verwijzing naar de Waterwet, niet opgenomen. Om die reden wordt in 

het derde lid, onder a, het begrip ‘wet’ vervangen door de ‘Waterwet’. 

 

Onderdeel C (artikelen 7.4 en 7.5, eerste lid Waterregeling) 

 

In de begripsbepaling stond ‘wet’, als verwijzing naar de Waterwet, niet opgenomen. Om die reden 

wordt in de artikelen 7.4 en 7.5, eerste lid, het begrip ‘wet’ vervangen door de ‘Waterwet’. 

 

Onderdeel D (artikel 8.1 Waterregeling) 

 

Artikel 8.1 kan vervallen, omdat de Uitvoeringsregeling waterhuishouding per 22 december 2009 is 

vervallen. Hierdoor betreft het een uitgewerkte overgangsbepaling. 

                                                
25 Deze wijziging ligt ter afstemming bij I&W. 
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Onderdeel E (bijlagen I tot en met IX Waterregeling) 

 

De bijlagen I tot en met IX kunnen vervallen, omdat de artikelen waartoe zij behoren ook 

vervallen. 
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HOOFDSTUK 3 INTREKKING REGELINGEN 

 

Artikel 3.1 (intrekken regelingen) 

 

Artikel 3.1 bevat de lijst van de regelingen, die worden ingetrokken op het moment dat de 

Omgevingswet in werking treedt. Deze regelingen worden ingetrokken, omdat zij binnen het 

nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht zullen opgaan in de Omgevingswet, het Besluit activiteiten 

leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het 

Omgevingsbesluit of de Omgevingsregeling. Hieronder wordt per in te trekken regeling kort 

toegelicht waarom zij worden ingetrokken en waar zij in het nieuwe stelsel landen. Voor een 

beschrijving op artikelniveau van die overgang wordt verwezen naar de transponeringstabellen die 

voor een groot aantal in te trekken regelingen uit artikel 3.1 zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze 

toelichting. In de transponeringstabellen staat aangegeven of overgangsrecht is opgesteld voor de 

in te trekken regelingen. 

 

Onderdeel a Aanwijzing functionarissen krachtens artikel 69, eerste lid, Wet op de ruimtelijke 

ordening 

 

De Wet op de ruimtelijke ordening wordt door artikel 3.1 van het wetsvoorstel Invoeringswet 

Omgevingswet ingetrokken. De Aanwijzing functionarissen krachtens artikel 69, eerste lid, Wet op 

de ruimtelijke ordening kan daarom vervallen.  

 

Onderdeel b Activiteitenregeling milieubeheer 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Activiteitenregeling milieubeheer 

ingetrokken. De Activiteitenregeling milieubeheer berust op het Activiteitenbesluit milieubeheer, 

dat bij inwerkingtreding van het stelsel ook wordt ingetrokken. De regels van de 

Activiteitenregeling milieubeheer worden opgenomen in het nieuwe stelsel. 

 

Onderdeel c Beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat  van 7 mei 1991 tot instelling 

van een verontreinigingsheffing rijkswateren voor lozingen afkomstig van bedrijfsruimten (Stcrt. 

1991, 106); 

 

Deze regeling is gebaseerd op het Uitvoeringsbesluit verontreiniging Rijkswateren dat in 2002 is 

ingetrokken. Per abuis is die regeling niet ingetrokken. Die onvolkomenheid wordt alsnog hersteld. 

 

Onderdeel d Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer  

 

Het Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer regelt het toezicht op de naleving van 

het bepaalde bij of krachtens de Waterwet, de Ontgrondingenwet – voor zover het de rijkswateren 

betreft – en de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Van de Waterwet en de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken trekt het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet de delen die 

betrekking hebben op het toezicht op de naleving in (zie artikel 2.27, onderdeel L, respectievelijk 

artikel 2.33, onderdeel A). De Ontgrondingenwet wordt in zijn geheel ingetrokken (zie artikel 3.1).  

Gelet hierop wordt het Besluit aanwijzing toezichthouders water- en wegbeheer ingetrokken. Onze 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat zal voorzien in een nieuwe aanwijzing van 

toezichthouders op de beleidsterreinen van de Waterwet – voor zover het betreft rijkswateren - , 

de Ontgrondingenwet en de Wet beheer rijkswaterstaatswerken op grond van artikel 18.6, eerste 

lid, van de Omgevingswet. 

 

Onderdeel e Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer van 15 februari 1999, houdende instelling van het Overlegplatform Bouwregelgeving 

(Stcrt. 1999, 36) 

 

Dit besluit had tijdelijke werking en was per 1 juni 2003 al vervangen door het besluit van de 

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 juni 2003, houdende 

instelling van het Overlegplatform Bouwregelgeving (Stcrt. 2003, 126). Verzuimd is echter om het 

besluit van 15 februari 1999 in te trekken. Deze onvolkomenheid wordt nu hersteld. Het besluit 
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van 23 juni 2003 is ingetrokken met het Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 

november 2014, houdende instelling van het Overlegplatform Bouwregelgeving en de Juridisch-

technische commissie (Stcrt. 2014, 34262). 

 

Onderdeel f Besluit vaststelling Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL) 2018 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL). Zie in dit verband ook het Tweede verleningsbesluit NSL. Er is hiervoor geen 

overgangsrecht nodig. 

 

Onderdeel g Besluit vaststelling monitoringsprogramma Kaderrichtlijn water26 

 

Het Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water is gebaseerd op artikel 13, 

eerste lid, van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. De in artikel 1 van het Besluit 

vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water opgesomde documenten vormen samen 

het monitoringsprogramma, bedoeld in artikel 13 van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring 

water 2009. Het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 wordt bij de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet ingetrokken en de inhoud van artikel 13 van dat besluit wordt opgenomen 

in artikel 10.14b van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Omdat de grondslag van het Besluit 

vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water komt te vervallen wordt dat besluit ook 

ingetrokken. Overgangsrecht voor het monitoringsprogramma is opgenomen in artikel 8.2.6 van 

het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. Dit artikel regelt dat het monitoringsprogramma 

juridische gelding behoudt, doordat dit wordt gelijkgesteld aan een monitoringsprogramma als 

bedoeld in artikel 10.14b van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Hiermee wordt ook geregeld dat 

de protocollen en andere documenten die op grond van artikel 1 van het Besluit vaststelling 

monitoringsprogramma kaderrichtlijn water deel uitmaken van het monitoringsprogramma 

behouden blijven, zolang het monitoringsprogramma niet wordt aangepast.  

Onderdeel h Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer 

 

De Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer is gebaseerd op artikel 21.6, zesde lid, 

van de Wet milieubeheer en artikel 2.22, derde lid, van de Wabo. In de Instructie-regeling is de 

bevoegdheid opgenomen om voorschriften te verbinden aan een omgevingsvergunning voor 

lozingen op een openbaar riool. De Instructie-regeling wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet en de bevoegdheid om voorschriften te stellen aan dergelijke 

omgevingsvergunningen is overgenomen in art. 8.23 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Voor 

milieubelastende activiteiten die niet langer onder rijksregels vallen, is een instructieregel 

opgenomen in artikel 5.165 van dat besluit. Die instructieregel waarborgt dat gemeenten in het 

omgevingsplan alleen bedrijfsmatige lozingen toestaan die passen binnen de eisen die in bijlage C 

bij de richtlijn stedelijk afvalwater staan. Overgangsrecht voor onherroepelijke vergunningen en 

daaraan verbonden voorschriften is opgenomen in artikel 4.13 van het wetsvoorstel Invoeringswet 

Omgevingswet. Voor lopende procedures is overgangsrecht opgenomen in afdeling 4.1 van het 

wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Voor de bepalingen in de Instructie-regeling 

lozingsvoorschriften milieubeheer is het overgangsrecht dat is opgenomen in het wetsvoorstel 

Invoeringswet Omgevingswet voldoende om de overgang van die regeling naar het nieuwe stelsel 

te waarborgen en hoeft er geen extra overgangsrecht te worden opgenomen in deze 

Invoeringsregeling. 

 

Onderdelen i en j worden hieronder toegelicht bij onderdeel v en volgende. 

 

Onderdeel k Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer van 20 januari 2006, houdende aanpassingsregeling stad-en-milieubenadering (Stcrt. 

2006, 21); 

 

De Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

van 20 januari 2006, houdende aanpassingsregeling stad-en-milieubenadering (Stcrt. 2006, 21) 

                                                
26 Deze intrekking ligt ter afstemming bij I&W. 
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wordt ingetrokken door de Invoeringsregeling Omgevingswet. Die regeling is gebaseerd op de 

Interimwet stad-en-milieubenadering, die via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet wordt 

ingetrokken en op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet Milieubeheer, dat al 

eerder is vervallen. De Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer van 20 januari 2006, houdende aanpassingsregeling stad-en-

milieubenadering (Stcrt. 2006, 21) bevat alleen overgangsrechtelijke bepalingen voor de eerder 

vervallen Subsidieregeling stad & milieu. Als deze bepalingen materieel nog niet zijn uitgewerkt, 

blijven deze op grond van het overgangsrecht geformuleerd in artikel 5.1 tweede lid van het 

wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet van toepassing. Specifiek overgangsrecht is daarom 

niet nodig. 

 

Onderdeel l Regeling aanwijzing Nationaal loket inventarisatie broeikasgassen en Protocollen 

broeikasgassen27 

 

De Regeling aanwijzing Nationaal loket inventarisatie broeikasgassen en Protocollen 

broeikasgassen vindt haar grondslag in het Besluit inventarisatie broeikasgassen Wlv en de Wet 

inzake de luchtverontreiniging. Omdat bij inwerkingtreding van de Invoeringswet Omgevingswet 

en het Invoeringsbesluit Omgevingswet de Wet inzake de luchtverontreiniging en het Besluit 

inventarisatie broeikasgassen Wlv worden ingetrokken, vervalt de Regeling aanwijzing Nationaal 

loket inventarisatie broeikasgassen en Protocollen broeikasgassen. De regels hieruit gaan op in het 

nieuwe stelsel, namelijk via (de band van) artikel 10.37 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

 

Onderdeel m Regeling algemene regels milieu mijnbouw 

 

De Regeling algemene regels milieu mijnbouw wordt met de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet ingetrokken. Die regeling is gebaseerd op het Besluit algemene regels milieu 

mijnbouw, dat ook vervalt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Artikel 2 van de 

betreffende regeling wijst diverse niet publiekrechtelijke regelingen of normen aan voor de 

toepassing van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw. De aanwijzing van PGS 15 landt in 

artikel 4.1012 van het Besluit activiteiten leefomgeving in samenhang met artikel 7.40 van de 

Omgevingsregeling. De aanwijzing van PGS 30 landt in artikel 4.916 van het Besluit activiteiten 

leefomgeving in samenhang met artikel 7.38 van de Omgevingsregeling. Artikel 3 van de Regeling 

algemene regels milieu mijnbouw heeft betrekking op het brandbestrijdingsplan. De informatie die 

in dit verband moet worden aangeleverd, zal onder de Omgevingswet bij een vergunningaanvraag 

moeten worden aangeleverd in het kader van de beschrijving van de passende maatregelen die 

worden getroffen voor het voorkomen van ongewone voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan. 

De inhoud van artikel 4, dat gaat over de beoordeling van etmaalwaarden van 

verkeersbewegingen, komt niet terug onder de Omgevingswet. Binnen het nieuwe 

omgevingsrechtelijke regime wordt het verkeer van en naar een activiteit namelijk niet meer 

separaat geregeld. Artikel 5 van de Regeling algemene regels milieu mijnbouw, dat gaat over de 

meetmethode van de emissie van stikstofoxiden met het rookgas van een zuigermotor, wordt 

algemeen geregeld in de paragrafen 4.32 en 5.4.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving via 

artikel 3.6 van dat besluit. De aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen op grond van artikel 6 wordt 

voortgezet met bijlage II bij het Besluit activiteiten leefomgeving. Er is geen overgangsrecht 

nodig.  

 

Onderdeel n Regeling algemene regels ruimtelijke ordening 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Regeling algemene regels ruimtelijke 

ordening ingetrokken, omdat de inhoud van die regeling is opgenomen in de Omgevingsregeling 

en voor een kleiner gedeelte in het Besluit kwaliteit leefomgeving. De Regeling algemene regels 

ruimtelijke ordening geeft uitwerking aan enkele bepalingen in het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening dat ook vervalt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de Regeling 

algemene regels ruimtelijke ordening worden verschillende militaire terreinen, gebieden, objecten 

en zones, reserveringsgebieden van landelijke spoor- en hoofdwegen, voorkeurstracés voor de 

                                                
27 Deze intrekking ligt ter afstemming bij EZK. 
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aanleg van buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en militaire 

terreinen die geen onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur aangewezen, waar 

gemeenten bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening mee moeten houden. De 

aanwijzing en geometrische begrenzing van deze locaties komt terug in de Omgevingsregeling. In 

de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening worden verder enkele regels gesteld over de 

inhoud van bestemmingsplannen. Deze instructieregels zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van het 

Besluit kwaliteit leefomgeving. Voor deze artikelen is geen overgangsrecht nodig, omdat hier 

eerbiedigende werking voor is opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Die eerbiedigende 

werking leidt ertoe dat activiteiten die op grond van een omgevingsplan al zijn toegelaten, niet 

onder de werking van de betreffende instructieregels vallen.  

 

Onderdeel o Regeling ammoniak en veehouderij 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Regeling ammoniak en veehouderij 

ingetrokken. Die regeling strekt tot uitvoering van artikel 1, eerste en derde lid, van de Wet 

ammoniak en veehouderij (Wav). In artikel 1, eerste lid, van de Wav is bepaald dat de 

emissiefactoren die nodig zijn voor het berekenen van de ammoniakemissie uit dierenverblijven in 

een ministeriële regeling worden opgenomen. De regulering van de emissie van ammoniak uit 

stallen met behulp van emissiefactoren van stalsystemen zullen worden opgenomen in de 

Omgevingsregeling, waardoor de onderhavige regeling ingetrokken kan worden. In de 

transponeringstabel die als bijlage bij de toelichting bij deze regeling is opgenomen is de 

omzetting van de Regeling ammoniak en veehouderij naar de Omgevingsregeling te vinden. Voor 

de artikelen 3, eerste lid, en 4 van de Regeling ammoniak en veehouderij is overgangsrecht 

voorzien in artikel 4.6, derde lid, van de Omgevingsregeling. In artikel 4.6, derde lid, is 

overgangsrecht getroffen voor de huisvestingssystemen die over een bijzondere emissiefactor 

beschikken. 

 

Onderdeel p Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

 

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

ingetrokken, omdat de regels van die regeling worden opgenomen in het nieuwe stelsel. De 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 bevat bepalingen over metingen en berekeningen om de 

concentratie en depositie van luchtverontreinigende stoffen vast te stellen. Ook de rapportage over 

de uitkomsten van metingen en berekeningen maakt deel uit van die regeling. De regels van de 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 komen terecht in de Omgevingsregeling. In hoofdstuk 12 

van de Omgevingsregeling zijn regels gesteld over de monitoring voor omgevingswaarden en 

andere parameters voor de kwaliteit van de buitenlucht. De monitoring vindt zowel plaats door het 

meten van de kwaliteit van de buitenlucht als door het berekenen daarvan. De regels van de 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 komen ook deels in paragraaf 8.2.3.1 van de 

Omgevingsregeling terecht. In die paragraaf is opgenomen hoe de concentratie van stikstofdioxide 

of PM10 moet worden berekend bij het toelaten van activiteiten met betrekking tot wegen en van 

bepaalde milieubelastende activiteiten. Verder wordt een deel van voornoemde paragraaf in 

hoofdstuk 9 van de Omgevingsregeling van overeenkomstige toepassing verklaard. Voor een meer 

gedetailleerd overzicht van de overgang van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 naar de 

Omgevingswet is in de bijlage in de toelichting bij deze regeling een transponeringstabel 

opgenomen. Overgangsrecht is niet nodig.  

 

Onderdeel q Regeling Bouwbesluit 2012 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Regeling Bouwbesluit 2012 ingetrokken, 

omdat de inhoud van die regeling is verwerkt in het Besluit bouwwerken leefomgeving en de 

Omgevingsregeling. Zie voor een gedetailleerde weergave van de omzetting de bijlage in de 

toelichting bij deze regeling. Voor de intrekking van de regeling Bouwbesluit 2012 hoeft geen 

overgangsrecht te worden geregeld. De huidige regels en verplichtingen zijn namelijk feitelijke 

handelingen, die worden voortgezet onder de Omgevingswet.  
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Onderdeel r Regeling energieprestatie gebouwen 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Regeling energieprestatie gebouwen 

ingetrokken, omdat de inhoud van die regeling is opgenomen in de Omgevingsregeling. De 

Regeling energieprestatie gebouwen is gebaseerd op artikel 3.1 van het Besluit energieprestatie 

gebouwen, dat via het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet wordt ingetrokken. Daarnaast 

bevat de regeling bepalingen over de energielabels voor woningen: het opstellen van het 

energielabel, de afgifte ervan en de erkende energielabeldeskundigen, en voorschriften over de 

keuringen van airconditioningsystemen, het daarbij op te stellen keuringsverslag en de 

gekwalificeerde deskundigen die de keuringen op onafhankelijke wijze uitvoeren. Voor een 

aanwijzing door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van een examenstelling 

voor erkende energielabeldeskundigen en airconditioningssyteemdeskundigen als bedoeld in de 

artikelen 5, eerste lid, en 7d, eerste lid, van de Regeling energieprestatie gebouwen is 

overgangsrecht geregeld in artikel 4.1.2 van deze regeling. Deze aanwijzingen worden 

gelijkgesteld met een aanwijzing op grond van de Omgevingsregeling.  

 

Onderdeel s Regeling externe veiligheid buisleidingen 

 

De regeling externe veiligheid buisleidingen bevat een uniforme rekenmethodiek voor het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Met deze rekenmethodiek wordt het risico van een 

buisleiding voor de omgeving vastgesteld. Deze regeling wordt bij de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet ingetrokken en de rekenmethodiek wordt opgenomen in de Omgevingsregeling. 

Voor de bepalingen in de Regeling externe veiligheid buisleidingen is het overgangsrecht dat is 

opgenomen in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet voldoende om de overgang van deze 

regeling naar het nieuwe stelsel te waarborgen en hoeft er geen extra overgangsrecht te worden 

opgenomen in deze Invoeringsregeling.  

 

Onderdeel t Regeling externe veiligheid inrichtingen  

 

In de regeling externe veiligheid inrichtingen is bepaald welke afstanden er in acht genomen 

moeten worden tussen inrichtingen op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen en 

(beperkt) kwetsbare objecten bij bepaalde omgevingsvergunningen en besluiten volgens de Wet 

ruimtelijke ordening. Deze afstanden zijn afgeleid van de grens- en richtwaarden uit het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen. Daarnaast is in de Regeling externe veiligheid inrichtingen geregeld 

voor welke categorieën van inrichtingen het plaatsgebonden risico mag worden berekend in plaats 

van herleiding uit de generieke tabellen op grond van deze regeling. Er zijn referentiepunten 

vastgelegd van waaruit de afstanden gemeten moeten worden en er zijn regels gesteld over het 

invloedsgebied met het oog op de verantwoording van het groepsrisico. De Regeling externe 

veiligheid inrichtingen wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet ingetrokken en de 

rekenmethodiek wordt opgenomen in de Omgevingsregeling. Voor de bepalingen in de Regeling 

externe veiligheid inrichtingen is het overgangsrecht dat is opgenomen in het wetsvoorstel 

Invoeringswet Omgevingswet voldoende om de overgang van deze regeling naar het nieuwe 

stelsel te waarborgen en hoeft er geen extra overgangsrecht te worden opgenomen in deze 

Invoeringsregeling. 

 

Onderdeel u Regeling geurhinder en veehouderij 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Regeling geurhinder en veehouderij 

ingetrokken, omdat de inhoud van die regeling is opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving 

en de Omgevingsregeling. De Regeling geurhinder en veehouderij geeft uitwerking aan de 

artikelen 1, 3, 4, tweede lid, en 10 van de Wet geurhinder en veehouderij. De Wet geurhinder en 

veehouderij wordt ingetrokken via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. In de Regeling 

geurhinder en veehouderij wordt geregeld hoe de geurbelasting op een geurgevoelig object wordt 

bepaald en welke afstand ten minste moet worden aangehouden tussen een veehouderij waar 

pelsdieren worden gehouden en een geurgevoelig object. Verder wordt geregeld hoe de afstand 

wordt gemeten tussen een geurgevoelig object en een veehouderij waar dieren worden gehouden 

van een diercategorie waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld. De Regeling geurhinder en 
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veehouderij geeft uitwerking aan de beoordelingsregels voor een vergunning op grond van de Wet 

geurhinder en veehouderij, maar geldt ook voor vergunningvrije veehouderijen die een melding 

moeten doen en zich moeten houden aan de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer 

(artikelen 3.115 en verder). Voor de regels die gaan over het berekenen van de geurbelasting en 

geuremissie en die landen in de hoofdstukken 6 en 8 van de Omgevingsregeling hoeft geen 

overgangsrecht te worden geregeld, omdat deze een voortzetting zijn van bestaande landelijke 

verplichtingen. De regels die gaan over het berekenen van de afstand zijn opgenomen in de 

bruidsschat, zoals opgenomen in het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. Verder voorziet 

hoofdstuk 10a van het Besluit kwaliteit leefomgeving en hoofdstuk 17 van de Omgevingsregeling 

in overgangsrecht voor geur door het houden van fokteven van nertsen in een dierenverblijf. 

 

Onderdelen i, j, v tot en met ll Regelingen grenswaarden voor bepaalde gevaarlijke stoffen 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden verschillende regelingen die grenswaarden 

bevatten voor bepaalde gevaarlijke stoffen in afvalwater ingetrokken. Het betreft de volgende 

regelingen: 

 

1. Regelen grenswaarden voor hexachloorcyclohexaan 

2. Regelen met betrekking tot grenswaarden voor kwik 

3. Regeling grenswaarden afvalwater s-PVC-productie 

4. Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies s-PVC-inrichtingen milieubeheer 

5. Regeling grenswaarden afvalwater VCM-bedrijven 

6. Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer 

7. Regeling grenswaarden voor asbest 

8. Regeling grenswaarden voor cadmium in afvalwater 

9. Regeling grenswaarden voor chloroform in afvalwater 

10. Regeling grenswaarden voor DDT in afvalwater 

11. Regeling grenswaarden voor drins in afvalwater 

12. Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater 

13. Regeling grenswaarden voor HCB in afvalwater 

14. Regeling grenswaarden voor HCBD in afvalwater 

15. Regeling grenswaarden voor PCP in afvalwater 

16. Regeling grenswaarden voor PER in afvalwater 

17. Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater 

18. Regeling grenswaarden voor tetra in afvalwater 

19. Regeling grenswaarden voor TRI in afvalwater 

 

In artikel 18.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn de Europese besluiten en richtlijnen 

die grenswaarden bevatten voor bepaalde gevaarlijke stoffen omgezet in nationaal recht. Artikel 

18.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving fungeert als vangnet, en is alleen relevant in die 

sporadische gevallen waarbij het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) er nog niet 

toe leidt dat aan de gestelde grenswaarden wordt voldaan. Voor het intrekken van bovenstaande 

regelingen is geen overgangsrecht vereist, nu de werking van die regelingen is geborgd via artikel 

18.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving.  

 

Onderdeel mm Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 

 

De Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden wordt met de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet ingetrokken, omdat de inhoud van die regeling is 

opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling. 

De Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden is gebaseerd op de Wet 

hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en het Besluit hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en zwemgelegenheden, die worden ingetrokken bij de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet respectievelijk het ontwerp-

Invoeringsbesluit Omgevingswet. Die regeling strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2006/7/EG 

(hierna: zwemwaterrichtlijn) en bevat regels over de frequentie van het onderzoek, de beoordeling 

van de waterkwaliteit en de voorlichting van het publiek. Daarnaast wordt de duur van het 

badseizoen vastgesteld en worden tijdstippen geregeld waarop de waterbeheerder en 
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gedeputeerde staten gegevens moeten verstrekken aan de Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat. In de bijlage in de toelichting bij deze regeling wordt de overgang van de Regeling 

hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden naar het stelsel van de 

Omgevingswet toegelicht. Afhankelijk van het tijdstip van inwerking van de Omgevingswet moet 

worden bezien of overgangsrecht nodig is voor de artikelen 2 en 3, eerste lid, van de Regeling 

hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. In artikel 2 is namelijk geregeld dat 

de aanvang van het badseizoen wordt vastgesteld op 1 mei en het einde daarvan op 30 

september. Dit kan ook gevolgen hebben voor het onderzoek dat het bevoegd bestuursorgaan 

uitvoert ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden. Overgangsrecht is niet nodig, omdat de inhoud van de Regeling hygiëne en 

veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, die een implementatie van de 

zwemwaterrichtlijn vormt, worden ingebouwd in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde 

uitvoeringsregelgeving.  

 

Onderdeel nn Regeling kennisgeving badinrichtingen 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Regeling kennisgeving badinrichtingen 

ingetrokken. De Regeling kennisgeving badinrichtingen is gebaseerd op artikel 10, derde lid, van 

de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden die ook wordt ingetrokken bij 

de inwerkingtreding van de Omgevingswet via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. In 

die regeling zijn de gegevens en bescheiden opgenomen die degene die voornemens is een 

badinrichting op te richten, te wijzigen of uit te breiden bij een kennisgeving van zijn voornemens 

aan gedeputeerde staten dient te verstrekken. Deze inhoud komt grotendeels terug in de artikelen 

15.8, 15.9, 15.63 en 15.64 van het Besluit activiteiten leefomgeving via het ontwerp-

Invoeringsbesluit Omgevingswet. Voorbeelden hiervan zijn de aanduiding van de activiteit, de 

naam en het adres van degene die de activiteit verricht, het adres waar de activiteit wordt verricht 

en de naam en het adres van het laboratorium dat metingen verricht. Ook zullen gegevens 

onderdeel gaan uitmaken van de risicoanalyse en het beheersplan die moeten worden opgesteld, 

zoals een schematisch overzicht en een plattegrond van de omgeving van het waterbassin. Voor 

de Regeling kennisgeving badinrichtingen is geen aanvullend overgangsrecht via deze regeling 

nodig.  

 

Onderdeel oo Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Regeling landelijke voorziening 

Omgevingsloket Online ingetrokken. De Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online 

berust op het Besluit omgevingsrecht, dat bij inwerkingtreding van het stelsel ook wordt 

ingetrokken. De Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online heeft betrekking op de 

inrichting, instandhouding, werking en beveiliging van de digitale voorziening Omgevingsloket 

Online. Omgevingsloket Online wordt vervangen door de landelijke voorziening van het Digitaal 

Stelsel Omgevingswet. Voor deze nieuwe landelijke voorziening worden regels opgenomen in het 

Omgevingsbesluit via het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet en in de Omgevingsregeling 

via deze regeling. Omgevingsloket Online blijft gedurende een overgangstermijn in stand om de 

onder het oude recht ingediende aanvragen te kunnen afhandelen. In de transponeringstabel die 

als bijlage bij de toelichting bij deze regeling is gevoegd, wordt de overgang van de Regeling 

landelijke voorziening Omgevingsloket Online naar het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling 

toegelicht. Hieruit blijkt dat geen aanvullend overgangsrecht nodig is. Het overgangsrecht, zoals 

opgenomen in artikel 4.24 van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, is voldoende. 

 
Onderdeel pp Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid 

 

De Regeling leges omgevingsvergunning Rijksoverheid voorziet in regels over  het heffen van 

leges door de rijksoverheid bij een omgevingsvergunning die op rijksniveau wordt verleend en is 

gebaseerd op artikel 4.9 van het Besluit omgevingsrecht. Dit besluit wordt door het ontwerp-

Invoeringsbesluit Omgevingswet ingetrokken, waardoor ook de Regeling leges 

omgevingsvergunning Rijksoverheid kan komen te vervallen. De regels uit de Regeling leges 
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omgevingsvergunning Rijksoverheid komen terug in hoofdstuk 14 van de Omgevingsregeling. 

Transponeringstabel volgt. 

 

Onderdeel qq Regeling lozen buiten inrichtingen 

 

De Regeling lozen buiten inrichtingen is gebaseerd op het Besluit lozen buiten inrichtingen. In de 

Regeling lozen buiten inrichtingen wordt een technische invulling gegeven van in het besluit 

opgenomen voorschriften. De Regeling lozen buiten inrichtingen wordt ingetrokken, omdat het 

Besluit lozen buiten inrichtingen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt ingetrokken. 

Het besluit had betrekking op lozingen als gevolg van een activiteit die plaatsvond buiten een 

inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Een activiteit kan om verschillende redenen buiten 

een dergelijke inrichting plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om een tijdelijke activiteit, een niet 

plaatsgebonden activiteit of een (in omvang) niet bedrijfsmatige activiteit. De regels op grond van 

de Regeling lozen buiten inrichtingen die betrekking hebben op lozingen op de rijkswateren of in 

de Noordzee worden opgenomen in hoofdstuk 6 en 7 van het Besluit activiteiten leefomgeving en 

de regels die betrekking hebben op milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten op regionale 

wateren worden opgenomen in de bruidsschat voor het omgevingsplan en de 

waterschapsverordening. In de transponeringstabel die als bijlage in de toelichting bij deze 

regeling is toegevoegd, wordt de overgang van de Regeling lozen buiten inrichtingen naar het 

Besluit activiteiten leefomgeving en de bruidsschat toegelicht. Hieruit blijkt dat er geen 

overgangsrecht nodig is.  

 

Onderdeel rr Regeling lozing afvalwater huishoudens  

 

De Regeling lozing afvalwater huishoudens is gebaseerd op het Besluit lozing afvalwater 

huishoudens. In de Regeling lozing afvalwater huishoudens worden regels gesteld over de 

zuiveringsvoorzieningen waardoor huishoudelijk afvalwater moet worden geleid bij lozing door een 

particulier huishouden in het oppervlaktewater of in de bodem. Daarnaast worden er regels gesteld 

over de infiltratievoorziening waardoor het gezuiverde afvalwater bij lozing in de bodem moet 

worden geleid. De Regeling lozing afvalwater huishoudens wordt ingetrokken bij de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. De regels over de zuiveringsvoorziening en de 

infiltratievoorziening worden opgenomen in de bruidsschat voor zover het lozingsactiviteiten op 

regionale wateren betreft of lozingen in de bodem. De regels over de zuiveringsvoorziening worden 

daarnaast opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving voor zover het lozingsactiviteiten op 

rijkswateren of in de Noordzee betreft. In de transponeringstabel die als bijlage in de toelichting bij 

deze regeling is toegevoegd, wordt de overgang van de Regeling lozing afvalwater huishoudens 

naar het Besluit activiteiten leefomgeving en de bruidsschat toegelicht. Hieruit blijkt dat er geen 

overgangsrecht nodig is. 

 

Onderdeel ss Regeling monitoring kaderrichtlijn water 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Regeling monitoring kaderrichtlijn water 

ingetrokken, omdat waar nodig de inhoud van de Regeling monitoring kaderrichtlijn water is 

opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving.  

De Regeling monitoring kaderrichtlijn water is gebaseerd op de artikelen 15 en 16, zesde lid, van 

het Besluit kwaliteitseisen monitoring water 2009, dat vervalt bij de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. Op grond van artikel 8 van de kaderrichtlijn water moet voor elk stroomgebied 

(Maas, Rijn, Schelde en Eems) een monitoringsprogramma worden opgesteld. Het Besluit 

kwaliteitseisen monitoring water 2009 geeft, samen met de Regeling monitoring kaderrichtlijn 

water en het Besluit vaststelling monitoringsprogramma kaderrichtlijn water, uitwerking aan deze 

verplichting. Onder de Omgevingswet wordt in artikel 10.14b van het Besluit kwaliteit 

leefomgeving bepaald dat een monitoringsprogramma moet worden vastgesteld. Op grond van het 

overgangsrecht in artikel 8.2.0a van het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet wordt een 

monitoringsprogramma als bedoeld in artikel 13 van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring 

water 2009, gelijkgesteld aan een monitoringsprogramma als bedoeld in artikel 10.14b van het 

Besluit kwaliteit leefomgeving. 
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In de Regeling monitoring kaderrichtlijn water worden enkele onderdelen van de monitoring van 

de toestand van waterlichamen geregeld. Ook worden er regels gesteld over de goede ecologische 

toestand van oppervlaktewaterlichamen. Deze regels komen voor zover nodig terug in het Besluit 

kwaliteit leefomgeving. In de bijlage in de toelichting bij deze regeling wordt via een 

transponeringstabel gedetailleerd de overgang van de Regeling monitoring kaderrichtlijn water 

naar het Besluit kwaliteit leefomgeving weergegeven.  

 

Onderdeel tt Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 

 

De Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) wordt met de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet ingetrokken, omdat de regels van de regeling worden 

opgenomen in het nieuwe stelsel. In de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen) (hierna: de Regeling) worden verschillende categorieën van gevallen 

aangewezen, waarin de uitoefening van een of meer bevoegdheden of toepassing van een of meer 

wettelijke voorschriften in elk geval niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de 

buitenlucht van stikstofdioxide of PM10. Deze categorieën van gevallen keren onder de 

Omgevingswet terug in artikel 5.54 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Verder zondert de 

Regeling bepaalde gebieden en categorieën uit. In die gevallen kan geen gebruik worden gemaakt 

van de ‘niet in betekenende mate-regeling’. Onder de Omgevingswet volgt dit uit artikel 5.53 van 

het Besluit kwaliteit leefomgeving in combinatie met artikel 2.38 van de Omgevingsregeling en 

bijlage III daarbij. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de overgang van de Regeling naar de 

Omgevingswet is in de bijlage in de toelichting bij deze regeling een transponeringstabel 

opgenomen. Uit deze tabel blijkt ook dat overgangsrecht niet nodig is. 

 

Onderdeel uu Regeling omgevingslawaai luchtvaart 

 

De Regeling omgevingslawaai luchtvaart wordt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

ingetrokken. De Regeling omgevingslawaai luchtvaart berust op de Wet luchtvaart en richtlijn nr. 

2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 

inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189). In de Regeling 

omgevingslawaai luchtvaart worden nadere regels gesteld over de inhoud, vormgeving en 

inrichting van geluidbelastingkaarten en actieplannen geluid met betrekking tot belangrijke 

luchthavens. De regels over geluidbelastingkaarten zijn opgenomen in de Omgevingsregeling en 

de regels over actieplannen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. De verplichting voor de 

exploitant om inlichtingen en gegevens te verstrekken aan de Minister van Infrastructuur en 

Waterstaat voor de vaststelling van de geluidbelastingkaart, komt terug in het Omgevingsbesluit. 

In de transponeringstabel, die als bijlage bij de toelichting bij deze regeling is gevoegd, wordt de 

overgang van de Regeling omgevingslawaai luchtvaart naar het Besluit kwaliteit leefomgeving en 

naar de Omgevingsregeling toegelicht. Hieruit blijkt dat er geen aanvullend overgangsrecht nodig 

is. Het overgangsrecht, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van het wetsvoorstel Invoeringswet 

Omgevingswet, is hier dekkend.  

 

Onderdeel vv Regeling omgevingsrecht 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Regeling omgevingsrecht ingetrokken. De 

Regeling omgevingsrecht bevat de indieningsvereisten bij de aanvraag om een 

omgevingsvergunning. Deze indieningsvereisten zijn overgeheveld naar de Omgevingsregeling en 

het tijdelijk deel van het omgevingsplan (de bruidsschat). In de transponeringstabel die als bijlage 

bij de toelichting bij deze regeling is gevoegd, wordt de overgang van de Regeling omgevingsrecht 

naar het nieuwe stelsel toegelicht. De Regeling omgevingsrecht berust op de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht, die bij inwerkingtreding van de 

Omgevingswet via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet respectievelijk het ontwerp-

Invoeringsbesluit Omgevingswet worden ingetrokken. Het algemene overgangsrecht voor lopende 

procedures, opgenomen in afdeling 4.1 van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, is van 

toepassing op de indieningsvereisten bij lopende aanvragen.    
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Onderdeel ww Regeling omgevingsregime bijzondere spoorwegen  

 

De Regeling omgevingsregime bijzondere spoorwegen is gebaseerd op artikel 11 van het Besluit 

bijzondere spoorwegen. In de Regeling omgevingsregime bijzondere spoorwegen zijn enkele 

afstanden, gemeten vanaf het spoor, opgenomen waarbinnen bepaalde activiteiten niet mogen 

worden verricht. Omdat artikel 11 van het Besluit bijzondere spoorwegen bij de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet komt te vervallen, wordt de Regeling omgevingsregime bijzondere 

spoorwegen  ingetrokken.   

 

Onderdeel xx Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen 

 

De Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen wordt ingetrokken met de inwerkingtreding van 

de Omgevingsregeling. De Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen berust op artikel 19, 

vijfde lid, van de Spoorwegwet, dat vervalt via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Op 

grond van artikel 19 van de Spoorwegwet is het verboden om zonder vergunning gebruik te 

maken van een hoofdspoorweg en de daarnaast gelegen gronden. In de Regeling 

omgevingsregime hoofdspoorwegen wordt voor bepaalde activiteiten vrijstelling verleend voor de 

vergunningplicht. Daarbij worden algemene regels en verplichtingen geformuleerd, die als 

voorwaarden voor de vrijstelling gelden. De inhoud van de Regeling omgevingsregime 

hoofdspoorwegen komt terug in hoofdstuk 9 van het Besluit activiteiten leefomgeving. In de 

transponeringstabel die als bijlage bij de toelichting bij deze regeling is opgenomen, is de 

omzetting van de Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen naar het Besluit activiteiten 

leefomgeving te vinden. Voor activiteiten, opgenomen in artikel 3 van de Regeling 

omgevingsregime hoofdspoorwegen, die als vrijstelling van het verbod in artikel 19, eerste lid, van 

de Spoorwegwet kunnen worden aangemerkt en die onder de Omgevingswet niet worden 

aangewezen als vergunningplichtig, hoeft geen overgangsrecht te worden geregeld. Voor de nu 

geldende vrijstellingen die onder de Omgevingswet als vergunningplichtig worden aangewezen, is 

overgangsrecht geregeld in artikel 4.14 van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Voor 

het in artikel 13, eerste en tweede lid, van de Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen 

opgenomen verbod, dat gaat over het plaatsen van objecten van hoger dan één meter bij 

overwegen, is overgangsrecht geregeld in artikel 4.13 van het wetsvoorstel Invoeringswet 

Omgevingswet en voor daarop betrekking hebbende lopende procedures is overgangsrecht 

geregeld in afdeling 4.1 van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Voor de regels over 

melding en maatwerkvoorschriften (de artikelen 5 en 6 van de Regeling omgevingsregime 

hoofdspoorwegen) is overgangsrecht opgenomen in hoofdstuk 8 van het ontwerp-Invoeringsbesluit 

Omgevingswet.  

 

Onderdeel yy Regeling ontgrondingen in rijkswateren28 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Regeling ontgrondingen in rijkswateren 

(Regeling) ingetrokken. De Regeling bestaat uit de aanwijzing van rijkswateren en de begrenzing 

van de reikwijdte van de vrijstelling van de vergunningplicht ontgrondingen in rijkswateren. De 

Regeling berust op de Ontgrondingenwet en het Besluit ontgrondingen in rijkswateren, die bij 

inwerkingtreding van de Omgevingswet via het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet 

respectievelijk het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet worden ingetrokken. In de 

transponeringstabel die als bijlage bij deze regeling is toegevoegd, wordt de overgang van de 

Regeling naar het Besluit activiteiten leefomgeving weergegeven. Hieruit blijkt dat voor die 

regeling geen aanvullend overgangsrecht nodig is. 

 

Onderdeel zz Regeling plankosten exploitatieplan 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Regeling plankosten exploitatieplan 

ingetrokken, omdat de inhoud van die regeling is opgenomen in hoofdstuk 13 van de 

Omgevingsregeling. De Regeling plankosten exploitatieplan is gebaseerd op artikel 6.2.6 van het 

Besluit ruimtelijke ordening, dat bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet via het ontwerp-

                                                
28 Deze intrekking ligt ter afstemming bij IenW. 
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Invoeringsbesluit Omgevingswet vervalt. De Regeling plankosten exploitatieplan bevat regels over 

de hoogte en begrenzing van de via het exploitatieplan verhaalbare plankosten. Op basis van 

artikel 12.6, vijfde lid, van de Omgevingswet wordt in hoofdstuk 13 van de Omgevingsregeling de 

voormalige Regeling plankosten exploitatieplan overgezet. In het kader van de Aanvullingswet 

grondeigendom Omgevingswet en de daarbij gekozen nieuwe wetssystematiek kunnen eventueel 

nog technische aanpassingen nodig zijn. Deze worden in de Aanvullingsregeling grondeigendom 

Omgevingswet opgenomen. Het overgangsrecht van artikel 11 van de Regeling plankosten 

exploitatieplan blijft na inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing op 

exploitatieplannen die ter inzage zijn gelegd voor inwerkingtreding van de Regeling plankosten 

exploitatieplan op grond van artikel 5.1, tweede lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet 

Omgevingswet. Als hiervoor zullen de regels over de plankosten niet van toepassing zijn op nog 

lopende beroepsprocedures ingevolge artikel 4.6, derde lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet 

Omgevingswet. Op het moment dat een exploitatieplan onherroepelijk is, is het oude recht 

uitgewerkt en daarmee ook artikel 11 van de Regeling plankosten exploitatieplan. 

 

Onderdeel aaa Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 

 

De Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 is gebaseerd op artikel 5.16, vijfde lid, van de 

Wet milieubeheer. De Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 wordt ingetrokken omdat 

hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet komt te 

vervallen. Het instrument projectsaldering, waar sinds de inwerkingtreding van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) nog maar beperkt gebruik van werd gemaakt, 

komt in het stelsel van de Omgevingswet niet meer terug. Dit omdat het instrument vooral nuttig 

was in de fase dat de deadline voor de grenswaarden van de richtlijn luchtkwaliteit nog niet was 

bereikt. Projectsaldering moest plaatsvinden in een gebied dat een functionele of geografische 

relatie heeft met een plangebied. Per saldo mocht de luchtkwaliteit in het gebied niet 

verslechteren. Wel werd toegestaan dat de luchtkwaliteit ter plekke verslechterde mits de 

luchtkwaliteit in het grotere, samenhangende gebied verbeterde. Nu Nederland moet voldoen aan 

de grenswaarden van de richtlijn luchtkwaliteit en tijdelijke overschrijdingen niet meer zijn 

toegestaan, is het instrument projectsaldering niet meer nuttig en wordt niet in overgangsrecht 

voorzien. 

 

Onderdeel bbb Regeling risico’s zware ongevallen 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Regeling risico’s zware ongevallen 

ingetrokken, omdat de inhoud van die regeling is opgenomen in het Besluit activiteiten 

leefomgeving en het Omgevingsbesluit. De Regeling risico’s zware ongevallen geeft nadere 

uitwerking aan het Besluit risico’s zware ongevallen 2015, dat via het ontwerp-Invoeringsbesluit 

Omgevingswet ook wordt ingetrokken. In de Regeling risico’s zware ongevallen worden ter 

uitwerking van het besluit onder andere regels gesteld over de informatie-uitwisseling tussen de 

instanties die belast zijn met de uitvoering en handhaving van het besluit, over het preventiebeleid 

ter beheersing van de risico’s van zware ongevallen en over de inhoud van het veiligheidsrapport. 

In het stelsel van de Omgevingswet komen de regels voor Seveso-inrichtingen terug in paragraaf 

4.2 van het Besluit activiteiten leefomgeving en worden de handhavings- en toezichtstaken 

opgenomen in het Omgevingsbesluit. In de transponeringstabel die als bijlage bij de toelichting 

van deze regeling is gevoegd, wordt de overgang van de Regeling risico’s zware ongevallen naar 

het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit toegelicht. Hieruit blijkt dat er geen 

aanvullend overgangsrecht nodig is, omdat het vaak een voortzetting betreft van bestaande regels 

of verplichtingen. De artikelen 6 en 20 van de Regeling risico’s zware ongevallen worden 

geëerbiedigd via het overgangsrecht dat is opgenomen in hoofdstuk 8 van het ontwerp-

Invoeringsbesluit.  

 

Onderdeel ccc Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Regeling standaarden ruimtelijke 

ordening 2012 ingetrokken. De Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 berust op het 

Besluit omgevingsrecht en het Besluit ruimtelijke ordening, die bij inwerkingtreding van het stelsel 
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ook worden ingetrokken. In de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 zijn de 

standaarden voor digitale vormgeving, inrichting en beschikbaarstelling van ruimtelijke plannen 

juridisch verankerd, zodat deze plannen digitaal te raadplegen zijn op Ruimtelijkeplannen.nl. De 

raadpleegfunctionaliteit van Ruimtelijkeplannen.nl zal worden overgenomen door de landelijke 

voorziening van het DSO. Voor het bekendmaken en beschikbaar stellen van besluiten en andere 

rechtsfiguren op grond van de Omgevingswet wordt na inwerkingtreding van de Omgevingswet 

gebruik gemaakt van de landelijke voorziening voor officiële publicaties. De standaard hiervoor 

wordt vastgelegd in een ministeriële regeling op grond van de Bekendmakingswet. De voorziening 

Ruimtelijkeplannen.nl blijft gedurende een overgangstermijn in stand, onder meer om ruimtelijke 

plannen die op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet al in procedure zijn 

gebracht op basis van de Wet ruimtelijke ordening, te kunnen muteren. Uit de transponeringstabel 

die als bijlage bij de toelichting bij deze regeling is gevoegd, blijkt dat het overgangsrecht, zoals 

opgenomen in artikel 4.25 van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, voldoende is. 

Aanvullend overgangsrecht in deze regeling is niet nodig.  

 

Onderdeel ddd Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet 

 

De Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna: Regeling uitvoering Chw) wordt ingetrokken. 
Die regeling berust op de Crisis- en herstelwet (hierna: Chw) die ook wordt ingetrokken door het 
wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. In de Regeling uitvoering Chw worden nieuwe 
gebieden en projecten toegevoegd aan aangewezen experimenten die op grond van de Chw en het 

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (hierna: Besluit uitvoering Chw) mogelijk zijn gemaakt. 
Deze experimenten blijven na de inwerkingtreding van de Omgevingswet mogelijk op grond van 
artikel 23.3 van die wet. 
 
In artikel 2 van de Regeling uitvoering Chw worden vijf nieuwe gebieden toegevoegd aan het 
experiment met ontwikkelingsgebieden, bedoeld in artikel 2.2 van de Chw. De Chw kent een 
aantal bijzondere bestemmingsplan- en inpassingsplanbevoegdheden, waaronder voor 

ontwikkelingsgebieden als bedoeld in artikel 2.2 van de Crisis- en herstelwet. Deze bijzondere 
bestemmingsplannen en inpassingsplannen zullen net als de gewone bestemmingsplannen ex 
artikel 3.1 van de Wro en inpassingsplannen ex artikelen 3.26 en 3.28 van de Wro na 
inwerkingtreding van de Omgevingswet opgaan in het tijdelijke deel van het omgevingsplan 
(artikel 4.6, eerste lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet), met behoud van alle 
daarin opgenomen experimenteerruimte ten opzichte van het oude recht. Het overgangsrecht voor 

de ontwikkelingsgebieden wat betreft het afwijken van milieunormen is opgenomen in de artikelen 
4.28 en 4.29 van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Voor een nadere toelichting 
wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij de artikelen 4.28 en 4.29 van het 
wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet opgenomen (Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, 
p. 498). 
 
In artikel 3.1 van de Regeling uitvoering Chw wordt het experiment van artikel 7c van het Besluit 

uitvoering Chw uitgebreid met zestien nieuwe plangebieden. Daarnaast wordt in artikel 3.2 van die 
regeling het experiment van artikel 7g van het Besluit uitvoering Chw uitgebreid met vijf nieuwe 
gemeenten. Het overgangsrecht hiervoor is opgenomen in artikel 4.30 van het wetsvoorstel 
Invoeringswet Omgevingswet en artikel 8.2.12 van het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij artikel 4.30 van 
het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (Kamerstukken II 2017/18, 34986, nr. 3, p. 498 en 
499) en de toelichting bij paragraaf 8.2.8 en bij artikel 8.2.12 van de nota van toelichting bij het 

ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. 
 
Voor de bepalingen in de Regeling uitvoering Chw is het overgangsrecht dat is opgenomen in het 

wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet en het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet 
voldoende om de overgang van die regeling naar het nieuwe stelsel te waarborgen en hoeft er 
geen extra overgangsrecht te worden opgenomen in deze Invoeringsregeling. 

 
Onderdeel eee Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer van 14 mei 2004 tot het vaststellen van de versie van het Memorandum 60 (Stcrt. 
2004, 106) 
 
De Regeling van 14 mei 2004 tot het vaststellen van Memorandum 60 geeft uitvoering aan bijlage 
I, onderdeel A, onder 6, bij het Vuurwerkbesluit. Op grond van het ontwerp-Invoeringsbesluit 
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Omgevingswet vervalt bijlage I bij het Vuurwerkbesluit en daarmee ook de grondslag voor 
genoemd aanwijzingsbesluit memorandum 60. Met de Invoeringsregeling Omgevingswet wordt de 

versie van het memorandum, waarnaar wordt verwezen in het Besluit activiteiten leefomgeving, 
opgenomen in bijlage II bij de Omgevingsregeling. 

 

Onderdeel fff Regeling veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer29 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Regeling veiligheid niet-primaire 

waterkeringen in rijksbeheer (Regeling) ingetrokken. De Regeling bestaat uit de vaststelling van 

de hydraulische randvoorwaarden voor de beoordeling van de veiligheid van andere dan primaire 

waterkeringen in beheer bij het Rijk. De Regeling berust op artikel 2.5 van de Waterwet. De 

Waterwet wordt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet via het wetsvoorstel Invoeringswet 

Omgevingswet gewijzigd. Artikel 2.5 van de Waterwet komt daarbij te vervallen. Om die reden en 

omdat de inhoud van de Regeling is overgegaan naar de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit, 

wordt de Regeling ingetrokken. In de transponeringstabel die als bijlage in de toelichting bij deze 

regeling is toegevoegd, wordt de overgang van de Regeling naar de Omgevingswet en het 

Omgevingsbesluit weergegeven. Hieruit blijkt dat voor deze Regeling geen aanvullend 

overgangsrecht nodig is. 

 

Onderdeel ggg Regeling veiligheid primaire waterkeringen30  

 

De Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017 is gebaseerd op de artikelen 2.3, eerste lid, en 

2.12, vierde lid, van de Waterwet en bevat regels over de beoordeling van de primaire 

waterkeringen op veiligheid. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen de artikelen 2.3 

en 2.12 van de Waterwet te vervallen en wordt de Regeling veiligheid primaire waterkeringen 

2017 ingetrokken. De regels over de beoordeling van de primaire waterkeringen op veiligheid 

worden opgenomen in de artikelen 12.2b en 12.2c van de Omgevingsregeling. Overgangsrecht 

voor artikel 2.12, eerste lid, van de Waterwet en de regels die bij of krachtens dit onderdeel zijn 

gesteld is opgenomen in afdeling 8.3 van het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. Dit houdt 

in dat de beoordelingsronde die in 2017 is gestart nog wordt afgemaakt onder het oude recht. 

Voor de Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017 is het overgangsrecht dus geregeld in 

afdeling 8.3 van het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. Voor een nadere toelichting op dit 

overgangsrecht wordt verwezen naar de toelichting bij afdeling 8.3 bij de nota van toelichting bij 

het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet.  

 

Onderdeel hhh Smogregeling 2010 

 

De Smogregeling 2010 is gebaseerd op artikel 5.18, tweede lid, van de Wet milieubeheer. In de 

Smogregeling 2010 zijn bepalingen opgenomen over het geven van informatie of waarschuwingen 

over smogstoffen. Het RIVM moet er voor zorgen dat voor een ieder toegankelijke basisinformatie 

over de vier smogstoffen (zwaveldioxide, stikstofdioxide, ozon en zwevende deeltjes (PM10)) 

beschikbaar is. Verder wordt in de Smogregeling 2010 geregeld hoe de informatiestroom moet 

lopen als er sprake is van matige of ernstige smog. De Smogregeling 2010 wordt ingetrokken bij 

de inwerkingtreding van de Omgevingswet; de informatievoorziening over smogstoffen wordt 

opgenomen in de artikelen 15.4 tot en met 15.11 van de Omgevingsregeling. In de 

transponeringstabel die als bijlage bij de toelichting bij deze regeling is gevoegd, wordt de 

overgang van de Smogregeling 2010 naar de Omgevingsregeling toegelicht. Hieruit blijkt dat er 

geen overgangsrecht nodig is. 

 
Onderdeel iii Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit 

 

De Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit wordt via deze regeling met de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet ingetrokken. Die regeling kan vervallen, omdat deze niet 

                                                
29 Deze intrekking ligt ter afstemming bij I&W. 
30 Deze intrekking ligt ter afstemming bij I&W. 
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meer actueel is. Door een wijziging van het Vuurwerkbesluit kon tot 4 juli 2017 uitstel worden 

verleend van de verplichting tot categorie-indeling van vuurwerk. Deze uitzondering gold voor 

vuurwerk dat voor 4 juli 2010 in de handel was gebracht en voldeed aan de eisen van 

professioneel vuurwerk overeenkomstig het Vuurwerkbesluit dat van kracht was op 3 juli 2010. De 

Tijdelijke regeling ex artikel 1.1.1, derde lid, Vuurwerkbesluit kan door de wijziging van het 

Vuurwerkbesluit vervallen.  

 

Onderdeel jjj Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol31 

 

De Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol is gebaseerd op titel 12.3 van de 

Wet milieubeheer. De uitvoeringsregeling bevat het model voor het PRTR-verslag. Degene die 

rapportageplichtig is, moet het verslag opstellen op basis van dat model. Verder wordt in de 

uitvoeringsregeling de methodiek vastgesteld voor het bepalen van de emissie van fijn stof. Titel 

12.3 van de Wet milieubeheer komt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet te vervallen en  

de regels uit de Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol worden opgenomen in 

de artikelen 5.9, 5.10, 5.11 en 5.13 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Overgangsrecht 

voor titel 12.3 van de Wet milieubeheer en de regels die bij of krachtens deze titel zijn gesteld is 

opgenomen in artikel 8.3.3 van het ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet. Voor deze 

uitvoeringsregeling is het overgangsrecht dus geregeld in artikel 8.3.3 van dat besluit. In de 

transponeringstabel die als bijlage bij de toelichting bij deze regeling is gevoegd, wordt de 

overgang van de Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol naar het Besluit 

activiteiten leefomgeving toegelicht. 

  

                                                
31 Deze intrekking ligt ter afstemming bij I&W. 
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HOOFDSTUK 4 OVERGANGSRECHT 

 

AFDELING 4.1 OVERGANGSBEPALINGEN PER INGETROKKEN REGELING 

 

§ 4.1.1 Overgangsbepaling Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming 

 

Artikel 4.1.1 (experiment duurzaam stortbeheer) 

 

Dit artikel bepaalt dat hoofdstuk 5a van de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming – 

ondanks de intrekking van dat besluit – wel van toepassing blijft op het experiment duurzaam 

stortbeheer totdat uitvoering is gegeven aan artikel 17f van het Stortbesluit bodembescherming. 

In hoofdstuk 5a van de Uitvoeringsregeling zijn regels opgenomen over het experiment duurzaam 

stortbeheer. Aangezien de looptijd van dit experiment nog niet is verstreken op het beoogde 

tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet , regelt dit artikel dat het hoofdstuk zijn 

gelding behoudt. In artikel 17f van het Stortbesluit bodembescherming is al bepaald dat het 

hoofdstuk hetzij elf jaar na inwerkingtreding van rechtswege vervalt of, bij koninklijk besluit, op 

een later tijdstip vervalt. Dat tijdstip mag niet later dan dertien jaar na inwerkingtreding van het 

hoofdstuk zijn.  

 

§ 4.1.2 Overgangsbepaling Regeling energieprestatie gebouwen 

 

Artikel 4.1.2 (aanwijzing exameninstellingen) 

 

Artikel 4.2 bepaalt dat een aanwijzing van een exameninstellingen voor erkend 

energielabeldeskundigen of voor airconditioningssysteemdeskundigen, gegeven op basis van de 

Regeling energieprestatie gebouwen en die onherroepelijk is, wordt gelijkgesteld aan een 

aanwijzing op grond van de Omgevingsregeling. De aanwijzing behoudt hierdoor zijn gelding. Er is 

geen sprake van wijziging van de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van Binnenlandse 

Zaken, of van de aanwijzingen zelf. Het overgangsrecht geldt ook voor eventuele voorschriften die 

zijn verbonden aan de aanwijzing. 

Als een aanwijzing nog niet onherroepelijk is blijft het oude recht daarop van toepassing tot zij 

onherroepelijk wordt.  

 

AFDELING 4.2 OVERGANGSBEPALINGEN PER INGETROKKEN WET 

 

§ 4.2.1 Overgangsbepaling Tracéwet 

 

Artikel 4.2.1 (aanwijzing vergevorderde projecten Tracéwet) 

 

Voor een aantal projecten die zijn gestart onder de Tracéwet wordt naar verwachting rond de 

datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet het ontwerptracébesluit gepubliceerd. Omdat 

niet op voorhand duidelijk is of het voor die projecten gaat lukken om een ontwerptracébesluit ter 

inzage te leggen vóór de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet, biedt artikel 4.45 van 

het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet de mogelijkheid om in deze regeling projecten aan 

te wijzen waarvoor nog tot een jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een tracébesluit 

ter inzage kan worden gelegd. Daardoor wordt voorkomen dat de situatie ontstaat waarbij het 

moeten toepassen van het nieuwe recht noodzaakt tot herschrijven van teksten en mogelijk zelfs 

aanpassen van al verricht onderzoek.  

 

Eerste lid 

In het eerste lid van dit artikel, in samenhang met bijlage I bij deze regeling, worden de projecten 

aangewezen waarop artikel 4.45, eerste lid, van het wetsvoorstel  Invoeringswet Omgevingswet 

van toepassing is. Het gaat deels om projecten waarvoor geen voorkeusbeslissing wordt genomen, 

omdat voor die projecten mogelijk al snel na de startbeslissing met voorbereidende 

werkzaamheden voor het op te stellen ontwerptracébesluit wordt begonnen. Daarnaast staan ook 

projecten op de lijst waar recent een voorkeursbeslissing is genomen die nu wordt uitgewerkt in 

een ontwerptracébesluit. 
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Projecten Hoofdwegennet 

In onderdeel A van de bijlage worden projecten genoemd die betrekking hebben op het 

hoofdwegennet. 

In 2020 wordt, ter verbetering van de doorstroming en de veiligheid van het hoofdwegennet, 

gewerkt aan de opstelling van ontwerptracébesluiten voor een aantal projecten. In onderdeel A 

van de bijlage zijn projecten opgenomen waaraan al meerdere jaren wordt gewerkt en waarvoor 

vóór 1 januari 2019 een startbeslissing op grond van de Tracéwet is genomen. Het betreft 

projecten waaraan op het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet al meerdere 

jaren wordt gewerkt en waarvan de verkenning in een vergevorderd stadium verkeert. In de 

komende periode worden voor deze projecten onderzoeken afgerond en wordt op basis van de 

uitkomsten hiervan toegewerkt naar een ontwerptracébesluit. 

 

Het betreft ook een aantal projecten waarbij de verwachting is dat daarvoor voor 1 januari 2021 

een ontwerptracébesluit ter inzage kan worden gelegd. Daar is voor gekozen om te voorkomen dat 

een kleine vertraging in het proces tot gevolg zou hebben dat deze procedures onder een ander 

juridisch regime moeten worden afgemaakt. Daarbij speelt ook de uitspraak van de Raad van 

State over het Programma Aanpak Stikstof een rol. Nog niet in alle gevallen kan worden ingeschat 

welke gevolgen die uitspraak heeft voor lopende en recent afgeronde Tracéwetprocedures.  

 

In de loop van 2020 zal voor alle projecten die op de lijst staan, worden bezien of het wenselijk is 

om de procedure nog onder de huidige Tracéwet af te ronden of dat de procedure kan worden 

afgerond met toepassing van het nieuwe recht. Deze analyse kan pas in 2020 plaatsvinden, omdat 

zowel gekeken moet worden naar de gevolgen van de nieuwe regelgeving, inclusief de 

aanvullingssporen, als naar de voortgang van de projecten om te bepalen wat de gevolgen van het 

overstappen op een ander juridisch regime heeft voor het betreffende project. De lijst zal daarom 

worden geactualiseerd bij de verwerking van de consultatiereacties. De verwachting is dat er 

uiteindelijk minder projecten op de lijst zullen worden opgenomen. 

 

Meer informatie over de stand van zaken van de in de lijst opgenomen projecten aan het 

Hoofdwegennet is te vinden in het MIRT projectenboek32.  

 

Projecten Hoogfrequent Spoor 

In onderdeel B van bijlage I worden drie lopende projecten uit het Programma Hoogfrequent Spoor 

genoemd. Voor deze projecten worden naar verwachting in de loop van 2020 

ontwerptracébesluiten gepubliceerd. Deze projecten worden aangewezen om te voorkomen dat 

een kleine vertraging bij het opstellen van het ontwerptracébesluit leidt tot een ander juridisch 

regime. Aan de voorbereiding voor deze ontwerptracébesluiten voor deze projecten wordt al een 

aantal jaren gewerkt. 

 

Projecten hoofdvaarwegen 

Wat betreft de hoofdvaarwegen wordt voor het traject IJsselmeer – Meppel onderzocht hoe deze 

vaarweg verruimd moet worden om deze geschikt te maken voor de beoogde klasse Va/Vb-

schepen. Het project hangt samen met het project Kornwerderzand. Er zijn in het verleden al 

onderzoeken verricht en er wordt gewerkt aan verdere studies danwel het actualiseren van reeds 

gedane studies. Ook zal in de komende periode bepaald worden of het project tot verruiming van 

de vaarweg IJsselmeer-Meppel van voldoende omvang is om de tracéwetprocedure toe te passen. 

Als de tracéwetprocedure gevolgd gaat worden, is de verwachting dat uiterlijk in december 2021 

voor de vaarweg een ontwerptracébesluit kan worden genomen. Daarom staat project in onderdeel 

C van bijlage I bij dit artikel. 

 

Tweede lid 

Artikel 4.45, tweede lid en derde lid, van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet bevat een 

grondslag voor het aanwijzen van projecten die nog kunnen worden afgehandeld op basis van de 

Tracéwet, ondanks dat de procedure niet is aangevangen met een beslissing als bedoeld in artikel 

2, eerste lid, van de Tracéwet.  

 

                                                
32 https://www.mirtoverzicht.nl/mirt-overzicht/documenten/publicaties/2020/09/17/mirt-2020  

https://www.mirtoverzicht.nl/mirt-overzicht/documenten/publicaties/2020/09/17/mirt-2020
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Projecten hoofdwegennet 

In onderdeel A van bijlage II bij deze regeling staan twee projecten die betrekking hebben op het 

hoofdwegennet. Het betreft de projecten A58 Sint Annabosch – Galder en A4 Haaglanden N14. Het 

project A58 Sint Annabosch-Galder maakt onderdeel uit van het programma SmartwayZ.nl. Voor 

dit project wordt gewerkt aan het opstellen van de project-MER en het ontwerptracébesluit. Voor 

het project Haaglanden is in 2018 de uitwerking van de voorkeursbeslissing gestart. Inmiddels is 

de notitie reikwijdte en detailniveau gepubliceerd en wordt gewerkt aan het opstellen van een 

project-MER en het ontwerptracébesluit. 

 

Projecten hoogfrequent spoor 

In onderdeel B van bijlage II worden twee projecten ter uitwerking van de voorkeursbeslissing 

Programma hoogfrequent spoorvervoer genoemd. Voor deze projecten is al veel voorbereidend 

werk gedaan. Naar verwachting kan voor deze projecten binnen een jaar na de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet een ontwerptracébesluit ter inzage gelegd.  

Voor het project PHS Nijmegen is in het voorjaar van 2018 een voorkeursalternatief vastgesteld en 

er heeft overleg plaatsgevonden met de omgeving. In juli 2018 is een bestuursovereenkomst 

gesloten. In januari 2019 is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NDR) gepubliceerd en ter 

inzage gelegd. In die maand heeft er eveneens een inloopavond over de NDR plaatsgevonden in 

wijkcentrum Titus Brandsma te Nijmegen. Tevens heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat in januari 2019 het voornemen tot het opstarten van een MER-procedure voor PHS 

Nijmegen gepubliceerd.33 

In het Project PHS Alkmaar – Amsterdam is in 2013-2014 een participatietraject doorlopen voor 

het bepalen van een keuze voor een opstelterrein. In dat kader hebben er diverse workshops met 

betrokkenen plaatsgevonden. Tevens is een (vormvrije) mer-beoordeling opgesteld. In 2018 heeft 

spoorbeheerder ProRail een advies- en ingenieursbureau opdracht gegeven voor de uitwerking van 

de aanpassingen op de spoorcorridor Alkmaar – Amsterdam. De voorgenomen aanpassingen voor 

deze corridor bestaan uit het realiseren van een opstelterrein voor sprintermaterieel nabij station 

Uitgeest, aanpassing van perrons en emplacement Uitgeest en het realiseren van een opstelterrein 

voor intercitymaterieel nabij Heerhugowaard. In dat kader wordt er momenteel gewerkt aan een 

ontwerptracébesluit.         

  

                                                
33 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-596.html.   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-596.html


Consultatieversie Invoeringsregeling Omgevingswet – Deel 5 – Hoofdstuk 2 t/m 5 – Artikelsgewijze 

toelichting  

 

45 
 

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 5.1 (Staatscourant) 

 

Vernummering van onderdelen 

 

Dit artikel gaat over de tekstpublicatie in de Staatscourant bij vernummering van onderdelen van 

de Omgevingsregeling. De hoofdstukken 1 van de regelingen (eerste lid) houden onder meer 

toevoeging in van een aantal hoofdstukken, artikelen en artikelonderdelen in de 

Omgevingsregeling. Via de Invoeringsregeling en de Aanvullingsregelingen (bodem, geluid, natuur 

en grondeigendom) kan de tekst van de Omgevingsregeling worden aangepast. Na 

inwerkingtreding van deze regelingen, kan de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties een afweging maken of het wenselijk is om de nummering van de 

Omgevingsregeling op onderdelen opnieuw vast te stellen.  

 

Verwijzingen aanpassen in het hoofdspoor 

 

Als de minister besluit om de Omgevingsregeling al dan niet op onderdelen te vernummeren, kan 

het nodig zijn dat ook de verwijzingen naar de Omgevingsregeling binnen de vernummerde 

onderdelen van de Omgevingsregeling met de nieuwe nummering van de Omgevingsregeling in 

overeenstemming worden gebracht. Verwijzingen naar de Omgevingswet en het Besluit activiteiten 

leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het 

Omgevingsbesluit binnen de Omgevingsregeling worden ook met de nieuwe nummering in 

overeenstemming gebracht als toepassing is gegeven aan artikel 5.5, eerste lid, van de 

Invoeringswet Omgevingswet respectievelijk artikel 9.4, eerste lid, van het Invoeringsbesluit 

Omgevingswet. Er hoeft overigens geen complete vernummering van de Omgevingsregeling plaats 

te vinden. Er kunnen ook alleen bepaalde onderdelen vernummerd worden. Deze integrale versie 

van de Omgevingsregeling voorzien van een aangepaste nummering wordt vervolgens in de 

Staatscourant geplaatst (derde lid, onder a), zodat die voor iedereen kenbaar is.  

 

Verwijzingen aanpassen in het invoerings- en aanvullingsspoor 

 

Via de Invoeringsregeling en de Aanvullingsregelingen wordt een groot aantal bestaande 

regelingen aangepast aan de Omgevingsregeling. In de te wijzigen bestaande regelingen kunnen 

verwijzingen staan naar de Omgevingsregeling, maar ook naar de Omgevingswet, het Besluit 

activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit 

leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Als onderdelen van de Omgevingsregeling worden 

vernummerd dienen de verwijzingen daarnaar in de te wijzigen regelingen in de Invoeringsregeling 

en de Aanvullingsregelingen te worden aangepast. Dit geldt ook voor de verwijzingen in de te 

wijzigen regelingen naar de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit 

bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit, als de 

minister op grond van de vernummeringsbevoegdheid, neergelegd in de Invoeringswet en het 

Invoeringsbesluit, besluit om de wet respectievelijk de vier besluiten te vernummeren. Om 

inzichtelijk te maken hoe de verwijzingen naar de Omgevingsregeling, de vier besluiten en de 

Omgevingswet zijn aangepast, worden de betrokken onderdelen van de Invoeringsregeling en de 

Aanvullingsregelingen in de Staatscourant gepubliceerd. Dit volgt uit het derde lid.  

 

Stap 1 Bekendmaking Omgevingsregeling.  

Stap 2 Alle wijzigingsopdrachten uit de Invoeringsregeling en de 

Aanvullingsregelingen van de Omgevingsregeling worden geëffectueerd.  

Stap 3 Er ontstaat een nieuwe tekst van de Omgevingsregeling met 

aanvullingen/wijzigingen uit de Invoeringsregeling en Aanvullingsregelingen. 

Stap 4 De Minister kan de Omgevingsregeling waar nodig vernummeren.  

Stap 5 Als de Minister tot vernummering van de Omgevingsregeling overgaat, brengt 

de Minister binnen de Omgevingsregeling en binnen de hoofdstukken 2 en 
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verder van de Invoeringsregeling en de Aanvullingsregelingen de 

verwijzingen naar de Omgevingsregeling met de nieuwe nummering in 

overeenstemming. Deze vernummeringsslag wordt ook gemaakt voor de 

verwijzingen naar de vier AMvB’s en de Omgevingswet als deze vernummerd 

worden.  

Stap 6 In de Staatscourant wordt de integrale tekst van de Omgevingsregeling 

gepubliceerd en de hoofdstukken 2 en verder van de Invoeringsregeling en 

de Aanvullingsregelingen waarin de verwijzingen naar de Omgevingsregeling, 

de vier AMvB’s en/of de Omgevingswet met de nieuwe nummering in 

overeenstemming zijn gebracht.  

 

Artikel 5.2 (inwerkingtreding) 

 

De regeling treedt in principe in werking op hetzelfde tijdstip als de Omgevingsregeling, namelijk 

als de Omgevingswet in werking treedt. Vanuit het oogpunt van flexibiliteit is het mogelijk om voor 

de verschillende artikelen of onderdelen van de regeling in uitzonderingsgevallen een ander bij 

ministerieel besluit te bepalen tijdstip van inwerkingtreding aan te houden. 

 

Artikel 5.3 (citeertitel) 

 

De citeertitel van deze regeling is Invoeringsregeling Omgevingswet.  
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BIJLAGE 1 TRANSPONERINGSTABELLEN 

 

Voor een deel van de regelingen die door de Invoeringsregeling Omgevingswet worden 

ingetrokken of ingrijpend worden gewijzigd, zijn transponeringstabellen opgesteld. In de 

transponeringstabellen is steeds op artikelniveau aangegeven waar de bepalingen uit de 

verschillende regelingen al dan niet terugkeren in hetzij de Omgevingswet, hetzij de vier algemene 

maatregelen van bestuur, hetzij de Omgevingsregeling. Daarbij is ook kort aangegeven wat het 

onderwerp is van betreffende artikelen.  

Er zijn transponeringstabellen gemaakt voor de volgende regelingen: 

a. Regeling algemene regels ruimtelijke ordening; 

b. Regeling ammoniak en veehouderij; 

c. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 

d. Regeling Bouwbesluit 2012; 

e. Regeling energieprestatie gebouwen; 

f. Regeling geurhinder en veehouderij; 

g. Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden; 

h. Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online; 

i. Regeling lozen buiten inrichtingen; 

j. Regeling lozing afvalwater huishoudens; 

k. Regeling monitoring kaderrichtlijn water; 

l. Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 

m. Regeling omgevingslawaai luchtvaart; 

n. Regeling omgevingsrecht; 

o. Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen; 

p. Regeling ontgrondingen in rijkswateren; 

q. Regeling plankosten exploitatieplan; 

r. Regeling risico’s zware ongevallen; 

s. Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012; 

t. Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land; 

u. Regeling veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer; 

v. Smogregeling 2010; 

w. Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol; 

x. Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming. 

 

Algemene leeswijzer tabellen: 

- Als in de tabellen wordt verwezen naar de Omgevingswet respectievelijk de vier algemene 

maatregelen van bestuur, wordt verwezen naar de Staatsbladversies inclusief de aanvullingen 

daarop van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, het ontwerp-Invoeringsbesluit 

Omgevingswet respectievelijk deze conceptregeling.  

- Als in de tabellen is aangegeven dat overgangsrecht niet nodig is, is dat omwille van de 

omvang en leesbaarheid van de tabellen niet nader onderbouwd. Op hoofdlijnen geldt dat geen 

overgangsbepalingen nodig werden geacht voor een onderwerp in een artikel: 

* door de juridische status ervan (bijvoorbeeld omdat het onderwerp geen besluit is in de zin 

van Awb, maar een algemene regel, delegatiegrondslag, feitelijke handeling of voorwerp),  

* er algemeen overgangsrecht op van toepassing is (bijvoorbeeld het overgangsrecht in de 

Wet economische delicten), of  

* het onderwerp onder het nieuwe stelsel niet terugkomt (zoals oude, onverplichte 

programma’s). 

- De tabellen zijn met zorg opgesteld. Desalniettemin kunnen er toch onjuistheden in 

voorkomen, omdat ook aan de aanvulling van de andere regelingen is doorgewerkt. Aan 

onjuistheden kunnen geen rechten aan worden ontleend. Attenderen op onjuistheden wordt 

wel op prijs gesteld, zodat zij eruit kunnen worden gehaald. 
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a. Transponeringstabel Regeling algemene regels ruimtelijke ordening 

 

Onderwerp/h

oofdstuk 

Artikel 

Rarro 

Artikel Ow 

 

Artikel 

AMvB’s 

Artikel Or Toelichting 

overgangsrecht 

Paragraaf 1.: Begripsbepalingen 

 1.1 - - - - 

Paragraaf 2.: Defensie en civiele inrichtingen met explosieven 

Aanwijzing 
terreinen, 
gebieden en 
installaties 

2.1, eerste 
lid 

2.24, tweede 
lid, onder a  

5.150, eerste 
lid en bijlage 
XIV, onder A 
Bkl 

2.42, eerste 
lid en bijlage 
III  

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Aanwijzing 

terreinen, 
gebieden en 
installaties 

2.1, tweede 

lid 

2.24, tweede 

lid, onder a 

5.150, tweede 

lid en bijlage 
XIV, onder B 
Bkl 

2.42, tweede 

lid en bijlage 
III 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

Aanwijzing 
terreinen, 

gebieden en 

installaties 

2.1, derde 
tot en met 

zesde lid 

- - - - 

Aanwijzing 
terreinen, 
gebieden en 
installaties 

2.1, zevende 
lid 

2.24, tweede 
lid, onder a 

5.150, derde 
lid en bijlage 
XIV onder C 
Bkl  

2.42, derde 
lid en bijlage 
III 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanwijzing 

terreinen, 
gebieden en 
installaties 

2.1, achtste 

lid 

- - - - 

Aanwijzing 
terreinen, 
gebieden en 

installaties 

2.1, negende 
lid 

2.24, tweede 
lid, onder a 

5.150, vijfde 
lid en bijlage 
XIV onder E 

Bkl  
 

2.42, vijfde 
lid en bijlage 
III 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanwijzing 

terreinen, 
gebieden en 
installaties 

2.1, tiende 

lid 

2.24, tweede 

lid, onder a 

5.150, vierde 

lid en bijlage 
XIV onder D 
Bkl 

2.42, vierde 

lid en bijlage 
III 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

Aanwijzing 
terreinen, 
gebieden en 
installaties 

2.1, elfde lid 2.24, tweede 
lid, onder a 

5.32, aanhef 
en onder b en 
bijlage X Bkl 

2.28 en 
bijlage III 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Aanwijzing 
terreinen, 
gebieden en 
installaties 

2.1, twaalfde 
lid 

- - - - 

Beoordeling 
veiligheidsrisico’

s 

2.2, eerste 
en tweede 

lid 

2.24, eerste 
lid, en 2.28, 

aanhef en 
onder c 

5.29 en 5.33 
Bkl 

- Overgangsrecht is 
opgenomen in de 

artikelen 4.6 IwOw, 
22.1 Ow en 5.30 en 
5.34 Bkl. 

Beoordeling 

veiligheidsrisico’

s 

2.2, derde 

lid 

2.24, eerste 

lid, en 2.28, 

aanhef en 
onder c 

5.34, eerste 

lid, onder b 

Bkl 

- Overgangsrecht is 

opgenomen in de 

artikelen 4.6 IwOw, 
22.1 Ow en 5.34 Bkl. 

Beoordeling 
veiligheidsrisico’
s 

2.2, vierde 
en vijfde lid 

- - - - 

Civiele 
inrichtingen 
met explosieven 

2.3 2.24, tweede 
lid, onder a 

5.28, aanhef 
en onder b en 
bijlage IX 
onder D Bkl 

2.27 en 
bijlage III 

Geen overgangsrecht 
nodig.   
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Onderwerp/h
oofdstuk 

Artikel 
Rarro 

Artikel Ow 
 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel Or Toelichting 
overgangsrecht 

Bouwbeperking
en 
radarverstoring
sgebieden 

2.4 - - - - 

Procedure 

beoordeling 
gevolgen 

2.5, eerste 

lid 

- - - - 

Procedure 
beoordeling 
gevolgen 

2.5, tweede 
lid 

- - - - 

Procedure 
beoordeling 
gevolgen 

2.5, derde 
lid 

- - - - 

Procedure 
beoordeling 

gevolgen 

2.5, vierde 
lid 

16.15, 
eerste lid 

4.28, eerste 
lid, onder b 

Ob 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

Inhoud 

beoordeling 
gevolgen 

2.6 - - - - 

Paragraaf 3. Hoofdwegen en landelijke spoorwegen 

Aanwijzing 
reserveringsgeb

ieden 

3.1 2.24, tweede 
lid, onder a 

5.133, eerste 
lid Bkl 

2.29 en 
bijlage III 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Paragraaf 4. Voorkeurstracés buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen 

Aanwijzing 

voorkeurstracés 

4.1 2.24, tweede 

lid, onder a 

5.136, eerste 

lid, Bkl 

2.26 en 

bijlage III 

Geen overgangsrecht 

nodig.  

Paragraaf 5. Natuurnetwerk Nederland 

Aanwijzing 
militaire 
terreinen geen 

deel uitmakend 
van het 
natuurnetwerk 

Nederland 

5.1 2.24, tweede 
lid, onder a 

7.6, tweede 
lid en bijlage 
XIV onder A 

Bkl 

2.37, eerste 
lid en bijlage 
III 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Paragraaf 6.: Slotbepalingen 

Inwerkingtredin
g 

6.1 - - - - 

Citeertitel  6.2 - - - - 
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b. Transponeringstabel Regeling ammoniak en veehouderij 

 

Onderwer
p / 
Hoofdstuk 

Artikel 
Rav 

Artikel 
Ow 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel Or Toelichting 
overgangsrecht 

 1 - - - - 

 2, eerste 
lid 

4.3, 
eerste 
en 
derde 
lid 

4.821, 
eerste lid, 
Bal 

4.7, eerste 
lid 

Geen overgangsrecht nodig. 

 2, tweede 

lid 

- - - Via aanvullingsspoor natuur 

 2, derde 
lid 

- - - Via aanvullingsspoor natuur 

 2, vierde 

lid 

- - - - 

 3, eerste 
lid 

4.3, 
derde 
lid 

- 4.7, derde 
lid 

In artikel 4.6, derde lid, van 
de Omgevingsregeling is voor 
huisvestingssystemen die 
over een bijzondere 
emissiefactor beschikken bij 

inwerkingtreding van de 
Omgevingsregeling een 
overgangsregime getroffen. 

 3, tweede 
lid 

- - - - 

 3, derde 
lid 

- - - - 

 3, vierde 
lid 

- - - - 

 3, vijfde 
lid 

- - - - 

 3, zesde 

lid 

- - - - 

 3, 
zevende 
lid 

- - - - 

 4 4.3, 
derde 
lid 

- 4.7, derde 
lid 

In artikel 4.6, derde lid, van 
de Omgevingsregeling is voor 
huisvestingssystemen die 

over een bijzondere 
emissiefactor beschikken bij 
inwerkingtreding van de 
Omgevingsregeling een 
overgangsregime getroffen. 

 5 - - - Vervallen per 08-05-2009 

 6 - - - - 

 7 - - - - 

 Bijlage 1 - - Bijlage V - 

 Bijlage 2 - - - - 

 Bijlage 3 - - - - 
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c. Transponeringstabel Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

 

Onderwerp/hoofd
stuk 

Artikel 
Regeling 
beoordelin
g 
luchtkwalit

eit 2007 

Artikel 
Ow 
 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 1 - - - - 

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen inzake het vaststellen van het kwaliteitsniveau 

 2 - - - Vervallen per 01-01-2013 

 2a 20.3  - 12.3 Geen overgangsrecht 
nodig.  

 3 - - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 4 20.6, 

eerste lid 

10.29, 

eerste 
lid, Ob 

- Geen overgangsrecht 

nodig.  

 5 - - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6 - - - Vervallen per 15-08-2009 

 7 20.6, 

derde lid 

- - Geen overgangsrecht 

nodig. 

 8, onder a 2.21, 
tweede 
lid, onder 
b 

- 2.38, 
onder a 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 8, onder b 2.21, 
tweede 
lid, onder 
b 

- 2.38, 
onder b 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 8, onder c 2.21, 

tweede 

lid, onder 
b 

- 2.38, 

onder e 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 8, onder d 2.21, 
tweede 
lid, onder 

b 

- 2.38, 
onder f 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 8, onder e 2.21, 
tweede 
lid, onder 
b 

- 2.38, 
onder c 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 8, onder f 2.21, 
tweede 
lid, onder 
b 

- 2.38, 
onder d 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 9, onder a 2.21, 

tweede 
lid, onder 

b 

- 2.39, 

onder b 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 9, onder b 2.21, 
tweede 

lid, onder 
b 

- 2.39, 
onder a 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 9, onder c 2.21, 
tweede 
lid, onder 
b 

- 2.39, 
onder c 

Geen overgangsrecht 
nodig. 



Consultatieversie Invoeringsregeling Omgevingswet – Deel 5 – Hoofdstuk 2 t/m 5 – Artikelsgewijze 

toelichting  

 

52 
 

Onderwerp/hoofd
stuk 

Artikel 
Regeling 

beoordelin

g 
luchtkwalit
eit 2007 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 3. Het door middel van meting vaststellen van het kwaliteitsniveau 

Paragraaf 3.1. Aantal meetpunten 

 10 20.3 - 12.4 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 11 20.3 - 12.5 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 12 20.3 - 12.8 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13 20.3 - 12.9 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 14 20.3 - 12.6 Geen overgangsrecht 

nodig. 

 15 20.3 - 12.7 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 16 20.3 - 12.11 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 17 20.3 - 12.10 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 18 20.3 - 12.12 Geen overgangsrecht 

nodig. 

 19, eerste lid 20.3 10.13 
Bkl 

12.14, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 19, tweede 
lid 

20.3 10.13 
Bkl 

12.14, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 19, derde lid 20.3 10.13 
Bkl 

12.15 Geen overgangsrecht 
nodig.  

 20, eerste lid 20.3 10.13 
Bkl 

12.13 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 20, tweede 
lid 

20.3 10.13 
Bkl 

12.16, 
vijfde lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 20a - - - Vervallen per 01-01-2013 

Paragraaf 3.2. Plaatsing van meetpunten 

 21 2.15, 
eerste lid, 
aanhef en 
onder a 

2.3, 
derde 
lid, Bkl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 22, eerste lid 20.3 - 12.16, 

eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig.  

 22, tweede 
lid 

20.3 - 12.18, 
onder a 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 22, derde lid 20.3 - 12.16, 

tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig.  

 22, vierde lid 20.3 - 12.16, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 22, vijfde lid 20.3 - 12.16, 
vijfde lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 23 20.3 - 12.17 Geen overgangsrecht 
nodig. 
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Onderwerp/hoofd
stuk 

Artikel 
Regeling 

beoordelin

g 
luchtkwalit
eit 2007 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Paragraaf 3.3. Monsterneming 

 24, onder a 20.3 - 12.19, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 24, onder b 20.3 - 12.19, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 24, onder c 20.3 - 12.19, 
derde 

lid, 
onder a 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 24, onder d 20.3 - 12.19, 

derde 
lid, 
onder b 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 25, eerste lid 20.3 - 12.20, 
eerste 
lid  

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 25, tweede 

lid 

20.3 - 12.20, 

tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 26 20.3 - 12.19, 
vierde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig 

Paragraaf 3.4. Het door middel van meting vaststellen van concentraties van 
zwaveldioxide in de buitenlucht 

 27 - - - Vervallen per 01-01-2013 

 28 20.3 - 12.22 Geen overgangsrecht 

nodig. 

 29, eerste 
lid, onder a 

20.3 - 12.21, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 29, eerste 

lid, onder b 

20.3 - 12.48, 

eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 29, tweede 
lid 

20.3 - 12.21, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 29, derde lid 20.3 - 12.21, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 29, vierde lid 20.3 - 12.21, 
vierde 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 3.5. Het door middel van meting vaststellen van concentraties van 
stikstofdioxide en stikstofdioxiden in de buitenlucht 

 30 - - - Vervallen per 01-01-2013 

 31 - - - Vervallen per 01-01-2013 

 32 20.3 - 12.24 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 33, eerste 

lid, onder a 

20.3 - 12.23, 

eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 
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Onderwerp/hoofd
stuk 

Artikel 
Regeling 

beoordelin

g 
luchtkwalit
eit 2007 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 33, eerste 
lid, onder b 

20.3 - 12.48, 
eerste 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 33, tweede 
lid 

20.3 - 12.23, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 33, derde lid 20.3 - 12.23, 

derde 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 33, vierde lid 20.3 - 12.23, 
vierde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 3.6. Het door middel van meting vaststellen van concentraties van zwevende 

deeltjes (PM2,5 en PM10) in de buitenlucht 

 34 - - - Vervallen per 01-01-2013 

 35, eerste lid 20.3 - 12.26, 

eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 35, tweede 
lid 

20.3 - 12.26, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 35, derde lid 20.3 - 12.26, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 35, vierde lid 20.3 - 12.26, 
vierde 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 35, vijfde lid 20.3 - 12.26, 
vijfde lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 35, zesde lid 20.3 - 12.27 Geen overgangsrecht 

nodig. 

 36, eerste 
lid, onder a 

20.3 - 12.25, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 36, eerste 

lid, onder b 

20.3 - 12.48, 

tweede 
lid, 
onder a 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 36, eerste 
lid, onder c 

20.3 - 12.48, 
tweede 

lid, 
onder b 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 36, tweede 
lid 

20.3 - 12.25, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 36, derde lid 20.3 - 12.25, 
derde 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 36a - - - Vervallen per 01-01-2013 

 36b 20.3 - 12.29 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 36c, eerste 
lid, onder a 

20.3 - 12.28, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 36c, eerste 
lid, onder b 

20.3 - 12.48, 
tweede 

Geen overgangsrecht 
nodig. 
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Onderwerp/hoofd
stuk 

Artikel 
Regeling 

beoordelin

g 
luchtkwalit
eit 2007 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

lid, 
onder a 

 36c, eerste 
lid, onder c 

20.3 - 12.48, 
tweede 
lid, 
onder b 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 36c, tweede 

lid 

20.3 - 12.28, 

tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 36c, derde 
lid 

20.3 - 12.28, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 3.7. Het door middel van meting vaststellen van concentraties van lood in de 

buitenlucht 

 37 - - - Vervallen per 01-01-2013 

 38 20.3 - 12.31 Geen overgangsrecht 

nodig. 

 39, onder a 20.3 - 12.30, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 39, onder b 20.3 - 12.48, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 40, eerste 
lid, onder a 

20.3 - 12.30, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 40, eerste 
lid, onder b 

20.3 - 12.48, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 40, tweede 

lid 

20.3 - 12.30, 

derde 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 40, derde lid 20.3 - 12.30, 
vierde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 40, vierde lid - - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 3.8. Het door middel van meting vaststellen van concentraties van 
koolmonoxide in de buitenlucht 

 41 - - - Vervallen per 01-01-2013 

 42 20.3 - 12.33 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 43, eerste 

lid, onder a 

20.3 - 12.32, 

eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 43, eerste 
lid, onder b 

20.3 - 12.48, 
eerste 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 43, tweede 
lid 

20.3 - 12.32, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 43, derde lid 20.3 - 12.32, 
derde 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 3.9. Het door middel van meting vaststellen van concentraties van benzeen in 
de buitenlucht 
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Onderwerp/hoofd
stuk 

Artikel 
Regeling 

beoordelin

g 
luchtkwalit
eit 2007 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 44 - - - Vervallen per 01-01-2013 

 45 - - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 46 - - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 3.10. Het door middel van meting vaststellen van concentraties van ozon in de 

buitenlucht 

 47 - - - Vervallen per 01-01-2013 

 48, eerste lid 20.3 - 12.35, 
eerste 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 48, tweede 
lid 

20.3 - 12.35, 
tweede 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 48, derde lid 20.3 - 12.36, 

eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 48, vierde lid 20.3 - 12.36, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 48, vijfde lid 20.3 - 12.36, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 48, zesde lid 20.3 - 12.37, 
eerste 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 48, zevende 
lid 

20.3 - 12.37, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 48, achtste 

lid 

20.3 - 12.37, 

derde 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 48, negende 
lid 

20.3 - 12.36, 
vierde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 48, tiende lid 20.3 - 12.36, 
vijfde lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 48, elfde lid 20.3 - 12.37, 
vierde 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 49, eerste 
lid, onder a 

20.3 - 12.34, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 49, eerste 
lid, onder b 

20.3 - 12.48, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 49, tweede 

lid 

20.3 - 12.34, 

tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 49, derde lid 20.3 - 12.34, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 3.11. Het door middel van meting vaststellen van concentraties in de 

buitenlucht van arseen, cadmium en nikkel 

 50 - - - Vervallen per 01-01-2013 
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Onderwerp/hoofd
stuk 

Artikel 
Regeling 

beoordelin

g 
luchtkwalit
eit 2007 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 51 20.3 - 12.39 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 52, eerste 
lid, onder a 

20.3 - 12.38, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 52, eerste 
lid, onder b 

20.3 - 12.48, 
eerste 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 52, tweede 
lid 

20.3 - 12.38, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 52, derde lid 20.3 - 12.38, 
vierde 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 52, vierde lid 20.3 - 12.38, 
vijfde lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 52, vijfde lid 20.3 - 12.38, 
zesde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 3.12. Het door middel van meting vaststellen van concentraties van totaal 
gasvormig kwik in de buitenlucht 

 53 - - - Vervallen per 01-01-2013 

 54 - - - Vervallen per 01-01-2013 

 55 - - - Vervallen per 01-01-2013 

Paragraaf 3.13. Het door middel van meting vaststellen van concentraties van 
benzo(a)pyreen in de buitenlucht 

 56 - - - Vervallen per 01-01-2013 

 57 20.3 - 12.41 Geen overgangsrecht 

nodig.  

 58, eerste 
lid, onder a 

20.3 - 12.40, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 58, eerste 
lid, onder b 

20.3 - 12.48, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 58, tweede 
lid 

20.3 - 12.40, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 58, derde lid 20.3 - 12.40, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 3.14. Het door middel van meting vaststellen van concentraties van andere 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen dan benzo(a)pyreen in de buitenlucht 

 59 - - - Vervallen per 01-01-2013 

 60 20.3 - 12.43 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 61, eerste 
lid, onder a 

20.3 - 12.42, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 61, eerste 
lid, onder b 

20.3 - 12.48, 
eerste 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 61, tweede 
lid, onder a 

20.3 - 12.42, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 
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Onderwerp/hoofd
stuk 

Artikel 
Regeling 

beoordelin

g 
luchtkwalit
eit 2007 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 61, tweede 
lid, onder b 

20.3 - 12.48, 
eerste 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 61, derde lid 20.3 - 12.42, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 61, vierde lid 20.3 - 12.42, 

vierde 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

Paragraaf 3.14. Het door middel van meting vaststellen van de totale depositie van 
arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

 62 - - - Vervallen per 01-01-2013 

 63 20.3 - 12.47 Geen overgangsrecht 

nodig. 

 64, eerste 
lid, onder a 

20.3 - 12.44, 
eerste 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 64, eerste 
lid, onder b 

20.3 - 12.48, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 64, tweede 
lid 

20.3 - 12.44, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 64, derde lid 20.3 - 12.44, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 64a, eerste 
lid, onder a 

20.3 - 12.45, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 64a, eerste 

lid, onder b 

20.3 - 12.48, 

derde 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 64a, tweede 
lid 

20.3 - 12.45, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 64a, derde 
lid 

20.3 - 12.45, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 64b, eerste 
lid, onder a 

20.3 - 12.46, 
eerste 

lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 64b, eerste 
lid, onder b 

20.3 - 12.48, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 64b, tweede 

lid 

20.3 - 12.46, 

tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 64b, derde 
lid 

20.3 - 12.46, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 4. Het door middel van berekening vaststellen van het kwaliteitsniveau 

Paragraaf 4.1. Algemeen 

 65 - - - Geen overgangsrecht 

nodig.  

 65a - - - Geen overgangsrecht 
nodig.  
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Onderwerp/hoofd
stuk 

Artikel 
Regeling 

beoordelin

g 
luchtkwalit
eit 2007 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 66 20.6 10.29, 
tweede 

lid, Ob 

-Bijlage 
XX en 

XXI 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 67, eerste lid 2.24, 
tweede 
lid, onder 
b, en 
20.3 

10.29, 
tweede 
lid, Ob 

8.12, 
8.18,  
12.52  
en 
12.55 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 67, tweede 
lid 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig.    

 67, derde lid 2.24, 
tweede 

lid 

- 9.3, 
derde 

en 

vierde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 67, vierde lid - - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 68, eerste lid 2.24, 
tweede 
lid, onder 
b, en 
20.3 

- 8.14, 
eerste 
lid, 8.19 
en 
12.57 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 68, tweede 
lid 

2.24, 
tweede 
lid, onder 
b 

- 8.14, 
tweede 
lid, en  
8.19 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 68, derde lid 2.24, 
tweede 

lid, onder 
b 

- 8.14, 
eerste 

lid,  
8.19 en 

12.57 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Paragraaf 4.2. Het door middel van berekening vaststellen van concentraties van 
verontreinigde stoffen in de buitenlucht bij wegen 

 69 2.24, 
tweede 
lid, onder 
b, en 
20.3 

- 8.12, 
eerste 
lid, en 
12.52, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 70, eerste lid 2.24, 
tweede 
lid, onder 
b, en 
20.3 

- 8.11 en 
12.51 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 70, tweede 
lid 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 70, derde lid - - - Geen overgangsrecht 

nodig.  

 71, eerste lid 2.24, 
tweede 
lid, onder 
b, en 
20.3 

- 8.10 en 
12.50 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 71, tweede 
lid 

2.24, 
tweede 
lid, onder 

- 8.10, 
aanhef 
en 
onder c, 

Geen overgangsrecht 
nodig.  
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Onderwerp/hoofd
stuk 
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g 
luchtkwalit
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Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

b, en 
20.3 

en 
12.50, 

aanhef 
en 
onder c 

 71, derde lid - - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 72 - - Bijlage 
XXII 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 4.3. Het door middel van berekening vaststellen van concentraties van 
verontreinigde stoffen in de buitenlucht bij inrichtingen 

 73, eerste lid 2.24, 
tweede 

lid, onder 
b, en 
20.3 

- 8.18, 
eerste 

lid, en 
12.55, 
eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 73, tweede 
lid 

2.24, 
tweede 
lid, onder 
b, en 
20.3 

- 8.18, 
tweede 
lid (via 
Ir) 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 74 2.24, 
tweede 
lid, onder 
b, en 
20.3 

- 8.17, 
eerste 
lid, 
onder a, 
en 
12.54, 
eerste 

lid, 

onder a 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 75, eerste lid 2.24, 
tweede 
lid, onder 
b, en 

20.3 

- 8.16, 
aanhef 
en 
onder a, 

en 
12.53, 
aanhef 
en 
onder a 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 75, tweede 
lid 

2.24, 
tweede 
lid, onder 
b, en 
20.3 

- 8.16, 
aanhef 
en 
onder b, 
en 
12.53, 
aanhef 

en 
onder b 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 75, derde lid - - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 76 - - Bijlage 
XXII 

Geen overgangsrecht 
nodig.   

Hoofdstuk 5. Beoordelingsmethoden in het kader van een programma als bedoeld in 
artikel 5.12 of 5.13 van de wet 

 77 - - - Geen overgangsrecht 

nodig. 
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Onderwerp/hoofd
stuk 

Artikel 
Regeling 

beoordelin

g 
luchtkwalit
eit 2007 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 6. Verslaglegging 

 78, eerste lid 20.14, 
zesde lid 

10.29, 
derde 
lid, Ob 

12.58, 
eerste 
en 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 78, tweede 

lid 

20.14, 

zesde lid 

10.29, 

derde 
lid, Ob 

12.58, 

tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig.  

 78, derde lid 20.14, 
zesde lid 

10.29, 
derde 
lid, Ob 

12.58, 
derde 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 79 - - - Vervallen per 15-08-2009 

 80 20.14 10.29, 
derde 
lid, Ob 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

Hoofdstuk 7. Maatregelen 

 81 - - - Vervallen per 15-08-2009 

Slotbepalingen 

 82 - - - Vervallen per 15-08-2009 

 83 - - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 83a - - - Geen overgangsrecht 

nodig. 

 84 - - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 85 - - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Standaardrekenmet

hode 1 

Bijlage 1 - 

 

- - Vervallen per 31-12-2016 

Standaardrekenmet
hode 2 

Bijlage 2 - - - Vervallen per 31-12-2016 

Dubbeltellingscorrec
tie, concentraties 
pm10 door 
veehouderijen 

Bijlage 3 - - - Vervallen per 31-12-2016 

Referentiewaarde Bijlage 4 - - - - 

Correctie 
jaargemiddelde 
concentraties van 
zwevende deeltjes 
(PM10) 

Bijlage 5 20.3 - Bijlage 
XXIII 

- 
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d. Transponeringstabel Regeling Bouwbesluit 2012 

 

Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 
Bouwbes
luit 2012 

Artikel 
Ow 
 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Paragraaf 1.1. Begripsbepalingen 

 1.1 - - - - 

Paragraaf 1.2. NEN 

 1.2 - - 1.4 Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 1.3. CE-markeringen 

 1.3, 
eerste lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

2.13, 
eerste 
lid en 

2.14, 

eerste 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 1.3, 
tweede 
lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a  

2.13, 
negende 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 1.4, 
eerste lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

2.13, 
tweede 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.4, 

tweede 
lid 

4.3, 

eerste lid, 
onder a 

2.13, 

derde 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 

nodig. 

 1.4, 
derde lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

2.13, 
vierde 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.5, 
eerste lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a  

2.13, 
vijfde 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 1.5, 
tweede 

lid 

4.3, 
eerste lid, 

onder a 

2.13, 
zesde 

lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.5, 
derde lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

2.13, 
vierde 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.6, 

eerste lid 

4.3, 

eerste lid, 
onder a 

- - Geen overgangsrecht 

nodig. 

 1.6, 
tweede 
lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a  

2.13, 
zevende 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 1.6, 
derde lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

- - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 1.4. Kwaliteitsverklaringen 

 1.7 4.3, 
eerste lid, 

onder a 

2.15, 
eerste 

lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.8 4.3, 
eerste lid, 
onder a 

2.15, 
tweede 
en 
derde 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

Bouwbes

luit 2012 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 1.9 4.3, 
eerste lid, 
onder a 

2.15, 
vierde 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

Paragraaf 1.5. Inspectieschema’s 

 1.10, 

eerste lid 

4.3, 

eerste lid, 
onder a 

6.32, 

eerste 
lid, en 
6.33, 
eerste 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 

nodig. 

 1.10, 
tweede 
lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

6.32, 
derde 
lid, en 
6.33, 

derde 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.11, 
eerste lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

6.36, 
eerste 
en 
tweede 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.11, 
tweede 
lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

6.36, 
derde 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1.12 4.1, 
derde lid 

 Bijlage II 
bij artikel 
1.4 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 1.6. Veilig onderhoud 

 1.13 4.3, 
eerste lid, 
onder a 

en 4.1, 
derde lid 

4.241, 
tweede 
lid, Bbl 

Artikel 
7.11, 
eerste lid, 

onder f 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Hoofdstuk 2. Veiligheidsvoorschriften 

Paragraaf 2.1. Opvang- en doorstroomcapaciteit 

 2.1, 

eerste lid 

4.3, 

eerste lid, 
onder a 

4.81, 

eerste 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 

nodig.  

 2.1, 
tweede 
lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

4.81, 
tweede 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2.1, 
derde lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

4.81, 
derde 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2.1, 
vierde lid 

4.3, 
eerste lid, 

onder a 

4.81, 
vierde 

lid, 

onder a 
tot en 
met m, 
Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2.1, 

vijfde lid 

4.3, 

eerste lid, 
onder a 

4.81, 

vierde 
lid, 
onder n 
tot en 

- Geen overgangsrecht 

nodig.  
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

Bouwbes

luit 2012 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

met p, 
Bbl 

 2.1, 

zesde lid 

4.3, 

eerste lid, 
onder a 

4.81, 

vijfde 
lid, Bbl 

-  

Paragraaf 2.2. Installaties 

 2.2 4.3, 
eerste lid, 
onder a 

3.119, 
tweede 
lid en 
4.213, 

tweede 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2.3 4.3, 
eerste lid, 

onder a 

4.218, 
derde 

lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 2.3. Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied 

 2.4 4.3, 
eerste lid, 
onder a 

4.90 Bbl - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2.5 4.3, 
eerste lid, 
onder a  

4.91 Bbl - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2.6 4.3, 
eerste lid, 
onder a 

4.92 Bbl - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2.7 4.3, 

eerste lid, 
onder a 

4.93 Bbl - Geen overgangsrecht 

nodig. 

 2.8, 
eerste lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

4.94, 
eerste 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2.8, 
tweede 
lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

4.94, 
tweede 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2.9, 
eerste lid 

4.3, 
eerste lid, 

onder a 

4.95 Bbl - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2.9, 
tweede 
lid 

PM PM PM Wordt uitgezocht 

 2.10 4.3, 

eerste lid, 
onder a 

4.124, 

vierde 
lid, Bbl 

 Geen overgangsrecht 

nodig.  

Paragraaf 2.4. Drijvende bouwwerken 

 2.11 4.3, 
eerste lid, 
onder a 

4.15a 
Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2.12 4.3, 
eerste lid, 
onder a 

4.15b 
Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2.13 4.3, 
eerste lid, 

onder a 

4.15c 
Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2.14 4.3, 
eerste lid, 
onder a 

4.15d 
Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

Bouwbes

luit 2012 

Artikel 
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Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 2.15 4.3, 
eerste lid, 
onder a 

4.15e 
Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 3. Gezondheid, energiezuinigheid en milieu 

 3.1 4.3, 

eerste lid, 
onder a 
en 4.1, 
derde lid 

4.159, 

eerste 
en 
tweede 
lid, Bbl 

Bijlage II Geen overgangsrecht 

nodig.  

 3.2 -  - Volgt direct uit de EPBD 

 3.2a 4.3, 
eerste lid, 
onder a 

4.149, 
vijfde lid 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3.3 4.3, 

eerste lid, 

onder a 
en 4.1, 
derde lid  

- 5.2 en 

bijlage 

VIII 

Geen overgangsrecht 

nodig.  

 3.4 4.3, 
eerste lid, 

onder a 

4.153, 
derde 

lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 3.5 4.3, 
eerste lid, 
onder a 

3.143, 
tweede 
lid, en 
4.242, 
tweede 

lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.   

 3.6, 
eerste lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a  

4.151, 
derde 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 3.6, 

tweede 
lid 

4.3, 

eerste lid, 
onder a 

4.151, 

vierde 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 

nodig. 

 3.6, 
derde lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

4.151, 
vijfde 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 4. Scheiden bouw- en sloopafval 

 4.1, 
eerste lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

7.25, 
eerste 
lid, en 
7.26, 
eerste 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 4.1, 
tweede 
lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

7.25, 
tweede 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 4.1, 

derde lid 

4.3, 

eerste lid, 

onder a 

7.25, 

derde 

lid en 
7.26, 
tweede 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 

nodig.  

 4.1, 

vierde lid 

4.3, 

eerste lid, 
onder a 

7.26, 

derde 
lid, Bbl 

- Geen overgangsrecht 

nodig.  

 4.1, 
vijfde lid 

4.3, 
eerste lid, 
onder a 

7.25, 
vierde 
lid, en 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

Bouwbes

luit 2012 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

7.26, 
vierde 
lid, Bbl 

Hoofdstuk 5. Nadere voorschriften omtrent de toepassing van normen 

Paragraaf 5.1. Nieuwbouw 

NEN 1006 5.1 4.3, 

derde lid 

- 5.39 Geen overgangsrecht 

nodig. 

NEN 1010 5.1a 4.3, 
derde lid 

- 5.40 Geen overgangsrecht 
nodig. 

NEN 1087 5.2 4.3, 
derde lid 

- 5.41 Geen overgangsrecht 
nodig. 

NEN 2057 5.3 4.3, 
derde lid 

- 5.42 Geen overgangsrecht 
nodig. 

NEN 2535 en NEN 

2575 

5.3a 4.3, 

derde lid 

- 5.43 Geen overgangsrecht 

nodig.  

NEN 2654-1 5.4 - - - Geen verwijzing in 
artikeltekst Bbl – alleen 
toelichting. Geen 
verwijzing naar versie 
noodzakelijk. 

NEN 2654-2 5.5 - - - Geen verwijzing in 
artikeltekst Bbl – alleen 
toelichting. Geen 
verwijzing naar versie 
noodzakelijk. 

NEN 2757 5.6 4.3, 
derde lid 

- 5.44 Geen overgangsrecht 
nodig.  

NEN 5077 5.7 4.3, 
derde lid 

- 5.45 Geen overgangsrecht 
nodig. 

NEN 7120 5.8 4.3, 

derde lid 

- 5.46 Geen overgangsrecht 

nodig. 

NEN-EN 1838 5.8a 4.3, 
derde lid 

- 5.47 Geen overgangsrecht 
nodig. 

NEN-EN 1990 5.8b 4.3, 

derde lid 

- 5.48 Geen overgangsrecht 

nodig. 

NEN-EN 1997 5.8c 4.3, 
derde lid 

- 5.49 Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 5.2. Bestaande bouw 

NEN 2057 5.9 4.3, 
derde lid 

- 5.34 Geen overgangsrecht 
nodig. 

NEN 2535 5.9a 4.3, 
derde lid 

- 5.35 Geen overgangsrecht 
nodig. 

NEN 2575 5.9b 4.3, 
derde lid 

- 5.36 Geen overgangsrecht 
nodig. 

NEN 8062 5.10 4.3, 
derde lid 

- 5.37 Geen overgangsrecht 
nodig. 

NEN-EN 1997  5.10a 4.3, 

derde lid 

- 5.38 Geen overgangsrecht 

nodig. 

Hoofdstuk 5a. Onderzoeksverplichting zorgplicht 

Galerijflats  5.11 - - - Geen overgangsrecht 
nodig – is materieel 
uitgewerkt voor 
inwerkintreding OW 

Zwembaden 5.12 - - - Geen overgangsrecht 
nodig – is materieel 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

Bouwbes

luit 2012 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

uitgewerkt voor 
inwerkintreding OW 

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen 

 6.1 - - - - 

 6.2 - - - - 

 6.3 - - - - 

Bijlagen      

 Bijlage I 4.3, 
derde lid 

- Bijlage II Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Bijlage II 4.3, 
derde lid 

- Bijlage II Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Bijlage III 4.3, 
derde lid 

- Bijlage 
VIII 

Geen overgangsrecht 
nodig. 
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e. Transponeringstabel Regeling energieprestatie gebouwen 

 

Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 
energiep
restatie 
gebouw

en 

Artikel 
Ow 
 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

§ 1. Begripsbepalingen 

 1 - - - - 

§ 2. energielabel 

 2, eerste 
lid 

4.3, 
derde lid 

 5.5, 
eerste lid 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, tweede 

lid 

4.3, 

derde lid 

 5.5, 

tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 

nodig.  

 2, derde 
lid 

4.3, 
derde lid 

- 5.5, 
derde lid 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, vierde 
lid 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 2a 4.3, 
derde lid 

- 5.6 Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2b 4.3, 
derde lid 

- 5.7 Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2c 4.3, 
derde lid 

- 5.8 Geen overgangsrecht 
nodig.  

 3 4.3, 

derde lid 

- 5.4 Geen overgangsrecht 

nodig.  

 3a 4.3, 
derde lid 

- 5.9 Geen overgangsrecht 
nodig.  

Zichtbaar ophangen 

energielabel 

4 4.3, 

derde lid 

- 5.10 Geen overgangsrecht 

nodig.  

§ 2a. Bewijs van vakbekwaamheid erkende energielabeldeskundige woningbouw  

 5 4.3, 

derde lid 

- 5.12 Overgangsrecht 

opgenomen in artikel 4.x 
van deze regeling. 

 5a 4.3, 

derde lid 

- 5.13 Geen overgangsrecht 

nodig.  

 5b 4.3, 
derde lid 

- 5.14 Geen overgangsrecht 
nodig.   

 5c 4.3, 
derde lid 

- 5.15 Geen overgangsrecht 
nodig.  

 5d 4.3, 
derde lid 

- 5.16 Geen overgangsrecht 
nodig.  

 5e 4.3, 
derde lid 

- 5.17 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 6 4.3, 
derde lid 

- 5.18 Geen overgangsrecht 
nodig.  

Adviseurs uit andere 
lidstaten 

7 - - 1.3 Geen overgangsrecht 
nodig.  

§ 3. Keuring airconditioningsystemen  

 7a, eerste 
lid 

4.3, 
derde lid 

- 5.21 Geen overgangsrecht 
nodig.  

 7a, 
tweede 
lid 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7a, derde 
lid 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7b 4.3, 
derde lid 

- 5.22 Geen overgangsrecht 
nodig. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

energiep

restatie 
gebouw
en 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 7c 4.3, 
derde lid 

 5.23 Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7d 4.3, 
derde lid 

- 5.25 Overgangsrecht 
opgenomen in artikel 4.x 
van deze regeling. 

 7e, eerste 
lid 

4.3, 
derde lid 

- 5.26, 
eerste lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7e, 
tweede 
lid 

4.3, 
derde lid 

- 5.26, 
derde lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7e, derde 

lid 

4.3, 

derde lid 

- 5.26, 

vierde lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 7f 4.3, 

derde lid 

- 5.27 Geen overgangsrecht 

nodig. 

 7g 4.3, 
derde lid 

- 5.29 Geen overgangsrecht 
nodig.  

 7h, 
eerste lid 

4.3, 
derde lid 

- 5.28, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 7h, 

tweede 
lid 

4.3, 

derde lid 

- 5.28, 

eerste lid 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 7h, derde 
lid 

4.3, 
derde lid 

- 5.26, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7i, eerste 
lid 

4.3, 
derde lid 

- 5.28, 
derde lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7i, 
tweede 
lid 

4.3, 
derde lid 

- 5.30, 
tweede 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 7j 4.3, 
derde lid 

- 5.30, 
eerste lid 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7k 4.3, 
derde lid 

- 5.31 Geen overgangsrecht 
nodig.  

 7l 4.3, 
derde lid 

- 5.32 Geen overgangsrecht 
nodig. 

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen 

 8, eerste 

lid 

- - 5.19 Geen overgangsrecht 

nodig. 

 8, tweede 
lid 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Citeertitel  9 - - - Geen overgangsrecht 

nodig.  

 Bijlage I - - Bijlage 
XIII 

 

 Bijlage Ia - - Bijlage IX  

 Bijlage II - - Bijlage X  

 Bijlage III - - Bijlage XI  

 Bijlage 
IIIa 

- - Bijlage 
XII 

 

 Bijlage 
IIIb 

- - -  

 Bijlage IV - - Bijlage 
XIV 

 

 Bijlage V - - Bijlage 
XV 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

energiep

restatie 
gebouw
en 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 Bijlage VI - - Bijlage 
XVI 

 

 Bijlage 
VII 

- - Bijlage 
XVII 

 

 Bijlage 
VIII 

- - Bijlage 
XVIII 
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f. Transponeringstabel Regeling geurhinder en veehouderij 

 

Onderwer
p / 
Hoofdstuk 

Artikel 
Rgv 

Artikel 
Ow 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel Or Toelichting 
overgangsrecht 

 1, 

definitie 
emissie-
punt 

- 4.806, 

tweede lid, 
Bal 

- Geen overgangsrecht nodig. 

 2, eerste 
lid 

2.24, 
tweede 
lid, en 

4.1, 
tweede 
lid 

- 6.15, eerste 
lid, eerste 
zin, en 8.31, 

eerste lid, 
eerste zin 

Geen overgangsrecht nodig.  

 2, tweede 
lid 

2.24, 
tweede 

lid, en 

4.1, 
tweede 
lid 

4.806, 
tweede lid 

Bal 

6.15, eerste 
lid, onder c, 

en 8.31, 

eerste lid, 
onder c 

Geen overgangsrecht nodig.  

 2, derde 
lid 

2.24, 
eerste 

lid 

5.93 Bkl, 
en 2.3.6b 

Ib Ow 

- Geen overgangsrecht nodig. 
Regels komen terug in de 

bruidsschat.  

 2, vierde 
lid 

2.24, 
eerste 
lid 

5.104 en 
5.107 Bkl, 
en 
2.3.6.1.2 

Ib Ow 

- Geen overgangsrecht nodig. 
Regels komen terug in de 
bruidsschat.  

 2, vijfde 
lid 

2.24, 
tweede 
lid, en 
4.1, 
tweede 

lid 

- 6.15, eerste 
lid, onder a, 
en 8.31, 
eerste lid, 
onder a 

Geen overgangsrecht nodig.  

 2, zesde 

lid 

2.24, 

tweede 
lid, en 
4.1, 

tweede 
lid 

- 6.15, tweede 

lid, en 8.31, 
tweede lid 

Geen overgangsrecht nodig.  

 2, 
zevende 
lid 

2.24, 
tweede 
lid, en 
4.1, 

tweede 
lid 

- 6.15 en 8.31 Geen overgangsrecht nodig.  

 2a - - - - 

 3 2.24, 

eerste 
lid 

10a.5 Bkl  - In hoofdstuk 10a Bkl is in 

overgangsrecht voorzien voor 
geur door het houden van 
fokteven van nertsen in een 
dierenverblijf. Regels komen 

ook terecht in de bruidsschat. 

 4, eerste 

lid 

2.24, 

eerste 
lid 

5.94 en 

5.107 Bkl, 
en 2.3.6.b 
en 
2.3.6.1.2 
Ib Ow 

- Geen overgangsrecht nodig. 

Regels komen terug in de 
bruidsschat.  
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Onderwer
p / 

Hoofdstuk 

Artikel 
Rgv 

Artikel 
Ow 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel Or Toelichting 
overgangsrecht 

 4, tweede 
lid 

2.24, 
eerste 
lid 

5.94 en 
5.107 Bkl, 
en 2.3.6.b 
en 
2.3.6.1.2 

Ib Ow 

- Geen overgangsrecht nodig. 
Regels komen terug in de 
bruidsschat.  

 5 - - - - 

 6 - - - - 

 Bijlage I - - Bijlage V en 

VI 

Geen overgangsrecht nodig. 

 Bijlage II, 
tabel 

2.24, 
eerste 
lid 

10a.5, 
eerste lid, 
Bkl 

- In hoofdstuk 10a Bkl is in 
overgangsrecht voorzien voor 
geur door het houden van 
fokteven van nertsen in een 

dierenverblijf.  

 Bijlage II, 

noot 1 

2.24, 

eerste 
lid 

10a.1, 

tweede lid, 
Bkl 

- In hoofdstuk 10a Bkl is in 

overgangsrecht voorzien voor 
geur door het houden van 
fokteven van nertsen in een 
dierenverblijf.  

 Bijlage II, 
noot 2 

2.24, 
eerste 
lid 

10a.5, 
tweede lid, 
Bkl 

- In hoofdstuk 10a Bkl is in 
overgangsrecht voorzien voor 
geur door het houden van 
fokteven van nertsen in een 
dierenverblijf.  

 Bijlage II, 
noot 3 

2.24, 
eerste 
lid 

10a.5, 
eerste lid, 
Bkl 

- In hoofdstuk 10a Bkl is in 
overgangsrecht voorzien voor 
geur door het houden van 
fokteven van nertsen in een 
dierenverblijf.  

 Bijlage II, 
noot 4 

2.24, 
eerste 
lid 

10a.6, 
eerste lid, 
Bkl 

- In hoofdstuk 10a Bkl is in 
overgangsrecht voorzien voor 
geur door het houden van 

fokteven van nertsen in een 
dierenverblijf.  
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g. Transponeringstabel Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 

zwemgelegenheden 

 

Onderwerp/hoofd
stuk 

Artikel 
Rhvbz 

Artikel 
Ow 
 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

§ 1. Begripsbepalingen 

 1 - - - - 

§ 2. Badseizoen 

 2 2.24, 
eerste lid, 
en 2.30, 

aanhef en 
onder c 

3.4 Bkl -  

§ 3. Onderzoek en beoordeling van het water 

 3, eerste lid 20.3, 
tweede 
lid, onder 
a 

10.20, 
eerste 
lid, Bkl 

12.61, 
eerste 
lid 

 

 3, tweede lid 20.3, 

tweede 
lid, onder 
a 

10.20, 

eerste 
lid, Bkl 

12.61, 

tweede 
lid 

 

 4 20.3, 
tweede 

lid, onder 
a 

10.20, 
eerste 

lid, Bkl 

12.63 Geen overgangsrecht 
nodig.  

 5 20.3, 
tweede 
lid, onder 
c 

10.20, 
eerste 
lid, Bkl 

12.67  

§ 4. Voorlichting 

 6, eerste lid 20.13, 
tweede 
lid 

10.39, 
derde 
lid, 
onder a, 
Ob 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 6, tweede lid 20.13, 

tweede 
lid 

10.39, 

derde 
lid, 
onder a, 
Ob 

- Geen overgangsrecht 

nodig. 

 6, derde lid 20.9, 

tweede 
lid, 
aanhef en 
onder c 

10.39, 

derde 
lid, 
onder b, 
Ob 

- Geen overgangsrecht 

nodig. 

§ 5. Rapportage 

 7, eerste lid - - - - 

 7, tweede lid - - - - 

Gegevensverstrekki
ng zwemlocaties 

8 20.6, 
eerste lid, 
aanhef en 
onder a, 
onder 2° 

10.37 
Ob 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

§ 6. Slotbepalingen 
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Onderwerp/hoofd
stuk 

Artikel 
Rhvbz 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Inwerkingtreding 9 - - - - 

Citeertitel 10 - - - - 
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h. Transponeringstabel Regeling landelijke voorziening Omgevingsloket Online 

 

Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 
landelijk
e 
voorzien

ing 
Omgevin
gsloket 
Online 

Artikel 
Ow 
 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 1. Algemeen 

 1 - - - - 

Hoofdstuk 2. Inrichting, instandhouding en werking van de landelijke voorziening 

 2 - - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 

artikel 4.24 IwOw. 

 3, eerste 
lid 

- - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.24 IwOw. 

 3, tweede 
lid 

- - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.24 IwOw. 

 3, derde 
lid 

20.24, 
eerste lid 

14.7, 
derde 
lid, Ob 

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.24 IwOw. 

 3, vierde 
lid 

20.24, 
eerste lid 

14.7, 
derde 

lid, Ob 

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
artikel 4.24 IwOw. 

 4, eerste 
lid 

20.21, 
vierde lid 

- 16.2 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.24 IwOw. 

 4, tweede 
lid 

- - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.24 IwOw. 

 4, derde 
lid 

- - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.24 IwOw. 

 4, vierde 

lid 

20.21, 

vierde lid 

- 16.3, 

eerste lid 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.24 IwOw. 

 5 20.21, 

vierde lid 

- 16.3, 

derde lid 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.24 IwOw. 

Hoofdstuk 3. Beveiliging van de landelijke voorziening 

 6 20.21, 
vierde lid 

- 16.2 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.24 IwOw. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

landelijk

e 
voorzien
ing 
Omgevin
gsloket 
Online 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 4. Kosten 

 7 - - - Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.24 IwOw. 

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen 

 8 - - - - 

 9 - - - - 
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i. Transponeringstabel Regeling lozen buiten inrichtingen 

 

Onderwerp/hoof
dstuk 

Artikel 
Regeling lozen 
buiten 
inrichtingen 

Artikel 
Omgevings
wet 
 

Artikel 
Basisbesl
uit 

Artikel 
Omgevi
ngsreg
eling 

Toelichting 
overgangsrecht 

Begripsbepalingen  1.1 - - -  

Begripsbepalingen 1.2 - - Bijlage 
II bij 
artikel 
1.4 

Bruidsschat 
omgevingsplan 
(OP) bijlage I, 
bruidsschat 

waterschapsverord
ening (WV) bijlage 
I 

Hoofdstuk 2 Bepalingen met betrekking tot het lozen 

§ 2.1 Lozen van huishoudelijk afvalwater 

 2.1 - - -  

 2.2 - 6.43, derde 
lid, onder 

a, en 7.52, 
derde lid, 
onder a, 
Bal 

Bijlage 
II bij 

artikel 
1.4 

Bruidsschat OP art. 
2.3.7.3.5, 

bruidsschat WV 
art. 2.4.2 
Geen 
overgangsrecht 
nodig 

 2.3  2.11 Bal - Bruidsschat OP art. 

12.3.1.4, 
bruidsschat WV 
art. 2.1.4 
Geen 
overgangsrecht 
nodig 

§ 2.2 Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten in of nabij een 
oppervlaktewaterlichaam 

Begripsbepalingen  2.4 - - -  

 2.5 tot en met 

2.12 

 6.23 en 

7.22 Bal 

- Bruidsschat WV 

art. 2.6.2-2.6.5 
Geen 
overgangsrecht 
nodig 

 2.13 tot en met 
2.15 

 Toelichting 
bij artikel 

6.23 Bal 

 Geen 
overgangsrecht 

nodig 

§ 2.3 Lozen ten gevolge van opslaan en overslaan van goederen 

 2.16 - - - 2.3.7.6.2 en 2.7.1 
bruidsschat 

Geen 
overgangsrecht 
nodig 

 2.17 - - - 2.7.3, derde lid, 
onder a, 
bruidsschat 

Geen 
overgangsrecht 
nodig 

 2.18 - - - 2.7.3, derde lid, 
onder b, 

bruidsschat 
Geen 
overgangsrecht 
nodig 

 2.19 - 4.1107 Bal -  
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Onderwerp/hoof
dstuk 

Artikel 
Regeling lozen 

buiten 

inrichtingen 

Artikel 
Omgevings

wet 

 

Artikel 
Basisbesl

uit 

Artikel 
Omgevi

ngsreg

eling 

Toelichting 
overgangsrecht 

 2.20 en 2.21 - 4.1068, 
derde lid, 
onder b, 
Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig 

 2.22 - 4.1069, 
derde lid, 
Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig 

 2.23 - - - Erkende maatregel 

komt niet terug, 
geen 
overgangsrecht 
nodig 

 2.24 - 4.1069, 

tweede lid, 

Bal 

- Geen 

overgangsrecht 

nodig 

 2.25 - 4.1068, 
derde lid, 
Bal 

 Geen 
overgangsrecht 
nodig 

§ 2.4 Lozen in verband met handelingen in een oppervlaktewaterlichaam 

 2.26 - - - Bruidsschat WV 
art. 2.10.2, geen 
overgangsrecht 
nodig 

Hoofdstuk 2a Bepalingen met betrekking tot gesloten bodemenergiesystemen 

 2a.1 - 4.1145 Bal - Geen 
overgangsrecht 
nodig 

 2a.2 - 4.1144 Bal - Geen 
overgangsrecht 
nodig 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen 

 4.1 - 6.43, derde 

lid, onder 
b, en 7.52, 
derde lid, 
onder b, 
Bal 

- Bruidsschat OP art. 

2.3.7.3.5, derde 
lid, onder b, 
bruidsschat WV 
art. 2.4.2, derde 
lid, onder b, geen 
overgangsrecht 

nodig 
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j. Transponeringstabel Regeling lozing afvalwater huishoudens 

 

Onderwerp/hoof
dstuk 

Artikel 
Regeling lozing 
afvalwater 
huishoudens 

Artikel 
Omgevings
wet 
 

Artikel 
Basisb
esluit 

Artikel 
Omgeving
sregeling 

Toelichting 
overgangsrecht 

 1 - 6.43, 
derde 
lid, 
onder a, 
en 
7.52, 

derde 
lid, 
onder a, 
Bal 

- 2.3.7.3.5, derde 
lid, onder a, en 
2.4.2, derde lid, 
onder a, 
bruidsschat 
Geen 

overgangsrecht 
nodig 

 2 - 6.6, 

vierde 
lid, en 
7.6, 
vijfde 
lid, Bal 

- 2.3.1.4 en 

2.1.4 bruidsschat 
Geen 
overgangsrecht 
nodig 

 3  - - 2.3.1.4 en 2.1.4 

bruidsschat 
Geen 
overgangsrecht 
nodig 

 4  6.43, 

derde 
lid, 
onder b, 
en 
7.52, 
derde 

lid, 

onder b, 
Bal 

- 2.3.7.3.5, derde 

lid, onder b, en 
2.4.2, derde lid, 
onder b, 
bruidsschat 
Geen 
overgangsrecht 

nodig 

 5 - 1.3 Bal - Geen 
overgangsrecht 
nodig 
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k. Transponeringstabel Regeling monitoring kaderrichtlijn water 

 

Onderwer
p/hoofdst

uk 

Artikel 
Rmkw 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting overgangsrecht 

 1 - - bijlage II Dit artikel bevat begrippen. Het 
begrip Stowa-rapport voor 
natuurlijke watertypen is 
opgenomen in bijlage II bij de 
Omgevingsregeling. Het begrip 

Stowa-rapport voor sloten en 
kanalen lift mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 8.2.0a van 
het IbOw. 

 2 2.10, 
eerste lid, 
en 2.15, 
eerste lid, 

aanhef en 
onder b  

2.11, 
eerste lid, 
aanhef en 
onder a, 

Bkl 

- Dit onderdeel wordt voortgezet 
als criterium voor een goede 
ecologische toestand van een 
krw-oppervlaktewaterlichaam. 

 3, 
eerste 
lid, 
aanhef 
en 
onder a 

2.10, 
eerste lid, 
en 2.15, 
eerste lid, 
aanhef en 
onder b  

2.11, 
eerste lid, 
aanhef en 
onder b, 
Bkl 

-   - 

 3, 
eerste 
lid, 
aanhef 
en 
onder b 

- 2.11, 
eerste lid, 
aanhef en 
onder a, 
Bkl 

- Dit onderdeel wordt voortgezet 
als criterium voor een goed 
ecologisch potentieel van een 
krw-oppervlaktewaterlichaam. 

 3, 
tweede 
lid 

2.10, 
eerste lid, 
en 2.15, 

eerste lid, 
aanhef en 
onder b 

2.12, 
eerste lid, 
Bkl 

- Dit onderdeel wordt voortgezet 
als criterium voor een goed 
ecologisch potentieel van een 

krw-oppervlaktewaterlichaam. 

 3, derde 
lid 

- - - Dit onderdeel lift mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 8.2.0a van 
het IbOw. 

 4, 
eerste 
lid 

20.2, 
vierde lid 

10.14d, 
eerste lid, 
onder a, 
Bkl 

- - 

 4, 
tweede 

lid 

20.2, 
vierde lid 

10.14d, 
eerste lid, 

onder b, 
onder 1°, 
Bkl 

- - 

 4, derde 

lid 

- - - Dit onderdeel lift mee met het 

overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 8.2.0a van 
het IbOw.  

 4, 
vierde 
lid, 
eerste 

zin 

- - - Dit onderdeel lift mee met het 
overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 8.2.0a van 
het IbOw. 
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 4, 
vierde 

lid, 

tweede 
zin 

- - - Dit onderdeel lift mee met het 
overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 8.2.0a van 

het IbOw 

 5 2.24, 
eerste lid, 
2.25, 

eerste lid, 
aanhef en 
onder 8°, 
en 20.2, 
vierde lid 

10.14c, 
vierde lid, 
Bkl 

- - 

 6 - - - - 

 7 - - - - 

 Bijlage  2.11, 
eerste lid, 
onder b, 

Bkl 

Bijlage 
IIIa 

- 
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l. Transponeringstabel Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen) 

 

Onderwerp/parag
raaf 

Artikel 
Regeling 

niet in 
betekenend
e mate 
bijdragen 
(luchtkwali
teitseisen) 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

§ 1. Algemene bepaling 

 1 - - - - 

§ 2. Inrichtingen 

 2, eerste lid 2.24, 

eerste lid 

5.54, 

onder d 
t/m g, 

Bkl 

- Geen overgangsrecht 

nodig. 

 2, tweede lid - - - Geen overgangsrecht 
nodig. Dit betreft de 

tijdelijke 1% grens die 
van toepassing was tot 1 
augustus 2009 (van 
kracht worden van het 
Nationaal 
Samenwerkingsprogramm
a Luchtkwaliteit (NSL).  

§ 3. Infrastructuur 

 3, eerste lid 2.24, 

eerste lid 

- - Geen overgangsrecht 

nodig. De mogelijkheden 
van dit artikel zijn nooit 
benut.  

 3, tweede lid - - - Geen overgangsrecht 

nodig. Dit betreft de 

tijdelijke 1% grens die 
van toepassing was tot 1 
augustus 2009 (van 
kracht worden van het 
NSL). 

§ 4. Kantoorlocaties en woningbouwlocaties 

 4, eerste lid 2.24, 
eerste lid 

5.54, 
onder a 

t/m c, 
Bkl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 4, tweede lid - - - Geen overgangsrecht 
nodig. Dit betreft de 
tijdelijke 1% grens die 
van toepassing was tot 1 

augustus 2009 (van 

kracht worden van het 
NSL). 

§ 5. Activiteiten of handelingen 

 5, eerste lid 2.24, 
eerste lid 

- - Geen overgangsrecht 
nodig. De mogelijkheden 
van dit artikel zijn nooit 
benut. 

 5, tweede lid - - - Geen overgangsrecht 
nodig. Dit betreft de 



Consultatieversie Invoeringsregeling Omgevingswet – Deel 5 – Hoofdstuk 2 t/m 5 – Artikelsgewijze 

toelichting  

 

83 
 

Onderwerp/parag
raaf 

Artikel 
Regeling 

niet in 

betekenend
e mate 
bijdragen 
(luchtkwali
teitseisen) 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

tijdelijke 1% grens die 
van toepassing was tot 1 
augustus 2009 (van 
kracht worden van het 
NSL). 

§ 5a. Uitgezonderde gebieden en categorieën   

 5a 2.24, 
eerste lid 

5.53, 
eerste 
lid 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 5b - - - Dit artikel bevat specifiek 

overgangsrecht m.b.t. 
aanvragen van vóór 22 
maart 2013. Dit 
overgangsrecht hoeft niet 

te worden voortgezet, 
omdat het is uitgewerkt.   

§ 6. Overige bepalingen 

 6 - - - Geen overgangsrecht 
nodig. Dit artikel verklaart 
een aantal artikelen van 
de Regeling 
projectsaldering 

luchtkwaliteit 2007 van 
overeenkomstig 
toepassing. Die regeling 
vervalt met de 

inwerkingtreding van de 
Omgevingswet.  

 7 - - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

 8 - - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

Bijlage 1a 

 Voorschrift 
1A.1 
(Landbouwin
richtingen) 

2.24, 
eerste lid 

5.54, 
onder d 
t/m f 

- Geen overgangsrecht 
nodig. Kinderboerderijen 
worden niet meer 
genoemd, omdat deze 
niet meer onder het 

Activiteitenbesluit vallen 
en geen milieubelastende 
activiteit zijn als bedoeld 
in artikel 3.200 van het 
Besluit activiteiten 

leefomgeving.   

 Voorschrift 
1A.2 
(Spoorwege
mplacement
en) 

2.24, 
eerste lid 

5.54, 
onder g, 
Bkl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Voorschrift 
1A.3 
(Defensie-
inrichtingen) 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. Dit voorschrift is 
gereserveerd. 



Consultatieversie Invoeringsregeling Omgevingswet – Deel 5 – Hoofdstuk 2 t/m 5 – Artikelsgewijze 

toelichting  

 

84 
 

Onderwerp/parag
raaf 

Artikel 
Regeling 

niet in 

betekenend
e mate 
bijdragen 
(luchtkwali
teitseisen) 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Bijlage 1b 

 Voorschrift 
1B.1 
(Landbouwin
richtingen) 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. Dit betreft de 
tijdelijke 1% grens die 
van toepassing was tot 1 
augustus 2009 (van 

kracht worden van het 
NSL). 

 Voorschrift 
1B.2 
(Spoorwege

mplacement
en) 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. Dit betreft de 
tijdelijke 1% grens die 

van toepassing was tot 1 
augustus 2009 (van 
kracht worden van het 
NSL). 

 Voorschrift 
1B.3 

(Defensie-
inrichtingen) 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. Dit betreft de 

tijdelijke 1% grens die 
van toepassing was tot 1 
augustus 2009 (van 
kracht worden van het 
NSL). 

Bijlage 2a 

 - - - - Geen overgangsrecht 
nodig. Deze bijlage is 
gereserveerd. 

Bijlage 2b 

 - - - - Geen overgangsrecht 

nodig. Deze bijlage is 
gereserveerd. 

Bijlage 3a 

 Voorschrift 
3A.1 
(Kantoorloca
ties) 

2.24, 
eerste lid 

5.54, 
onder a, 
Bkl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Voorschrift 

3A.2 
(Woningbou
wlocaties) 

2.24, 

eerste lid 

5.54, 

onder b, 
Bkl 

- Geen overgangsrecht 

nodig. 

 Voorschrift 
3A.3 

(Woningbou
w- en 
kantoorlocati
es) 

2.24, 
eerste lid 

5.54, 
onder c, 

Bkl 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

Bijlage 3b 

 Voorschrift 
3B.1 
(Kantoorloca
ties) 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. Dit betreft de 
tijdelijke 1% grens die 
van toepassing was tot 1 
augustus 2009 (van 
kracht worden van het 
NSL). 

 Voorschrift 
3B.2 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. Dit betreft de 
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Onderwerp/parag
raaf 

Artikel 
Regeling 

niet in 

betekenend
e mate 
bijdragen 
(luchtkwali
teitseisen) 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

(Woningbou
wlocaties) 

tijdelijke 1% grens die 
van toepassing was tot 1 
augustus 2009 (van 
kracht worden van het 
NSL). 

 Voorschrift 

3B.3 
(Woningbou
w- en 
kantoorlocati
es) 

- - - Geen overgangsrecht 

nodig. Dit betreft de 
tijdelijke 1% grens die 
van toepassing was tot 1 
augustus 2009 (van 
kracht worden van het 

NSL). 

Bijlage 4a 

 - - - - Geen overgangsrecht 
nodig. Deze bijlage is 
gereserveerd. 

Bijlage 4b      

 - - - - Geen overgangsrecht 
nodig. Deze bijlage is 
gereserveerd. 

Bijlage 5      

 Onderdeel 1 
Gebied in de 
gemeente 
Asten 

2.24, 
eerste lid 

5.53, 
eerste 
lid, 
onder b, 
onderde

el 1   

2.38 en 
bijlage 
III 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Onderdeel 2 

Gebied in de 
gemeente 
Nederweert 

2.24, 

eerste lid 

5.53, 

eerste 
lid, 
onder b, 

onderde
el 5 

2.38 en 

bijlage 
III 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 Onderdeel 3 
Gebied dat 
bestaat uit 
delen van de 

gemeenten 
Barneveld, 
Ede, 
Renswoude 
en 
Scherpenzee
l 

2.24, 
eerste lid 

5.53, 
eerste 
lid, 
onder b, 

onderde
el 2, 4, 
6 en 7 

2.38 en 
bijlage 
III 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

 Onderdeel 4 

Gebied in de 
gemeente 
Deurne 

2.24, 

eerste lid 

5.53, 

eerste 
lid, 
onder b, 
onderde

el 3 

2.38 en 

bijlage 
III 

Geen overgangsrecht 

nodig. 
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m. Transponeringstabel Regeling omgevingslawaai luchtvaart 

Onderwerp / 

Hoofdstuk 

Artikel 

Regeling 
omgevingsl
awaai 

luchtvaart 

Artikel 

Ow 

Artikel 

AMvB’s 

Artikel 

Or 

Toelichting 

overgangsrecht 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

 1 3.9, eerste 
lid, onder 
b, onder 
3°, 20.17, 
eerste lid, 
onder a, 

onder 3° 

bijlage bij 
artikel 
1.1 van 
het Bkl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 1a - - - - 

 2 - 10.23, 
vierde en 
vijfde lid, 

Bkl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 2. Geluidbelastingkaart 

 3 20.16, 
derde lid 
en 20.17, 
derde lid 

- 12.72, 
eerste 
lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw.  

 4, eerste lid, 
aanhef 

20.17, 
tweede lid 
in 
samenhang 
met 20.16, 
derde lid 

- 12.82, 
eerste 
lid, 
aanhef 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 

 4, eerste lid, 
aanhef en 
onder a 

20.17, 
tweede lid 
in 

samenhang 
met 20.16, 
derde lid 

 12.82, 
eerste 
lid, 

aanhef 
en 
onder a 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 

 4, eerste lid, 
aanhef en 
onder a, 
onder 1° 

20.17, 
tweede lid 
in 
samenhang 
met 20.16, 

derde lid 

 12.82, 
eerste 
lid, 
aanhef 
en 

onder a, 
onder 
1° 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 

 4, eerste lid, 
aanhef en 
onder a, 

onder 2° 

20.17, 
tweede lid 
in 

samenhang 
met 20.16, 
derde lid 

 12.82, 
eerste 
lid, 

aanhef 
en 
onder a, 

onder 
2° 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 

 4, eerste lid, 

aanhef en 
onder b 

20.17, 

tweede lid 
in 
samenhang 
met 20.16, 
derde lid 

 12.82, 

eerste 
lid, 
aanhef 
en 
onder b 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 
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Onderwerp / 
Hoofdstuk 

Artikel 
Regeling 

omgevingsl

awaai 
luchtvaart 

Artikel 
Ow 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 4, eerste lid, 
aanhef en 
onder c 

20.17, 
tweede lid 
in 

samenhang 
met 20.16, 
derde lid 

 12.82, 
eerste 
lid, 

aanhef 
en 
onder c 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 

 4, tweede lid 20.17, 
tweede lid 
in 

samenhang 
met 20.16, 
derde lid 

 12.82, 
tweede 
lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 

 4, derde lid 20.17, 
tweede lid 

in 
samenhang 
met 20.16, 
derde lid 

 12.82, 
derde 

lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 

 5, eerste lid 20.17, 
tweede lid, 

in 
samenhang 
met 20.16, 
derde lid 

- 12.83 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 

 5, eerste lid, 
aanhef en 

onder a 

20.17, 
tweede lid, 

in 
samenhang 
met 20.16, 
derde lid 

- 12.83, 
aanhef 

en 
onder a 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 

 5, eerste lid, 

aanhef en  
onder b 

20.17, 

tweede lid, 
in 
samenhang 
met 20.16, 
derde lid 

- 12.83, 

aanhef 
en 
onder b, 
onder 
1° 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 

 5, eerste lid, 

aanhef en  
onder c 

20.17, 

tweede lid, 
in 
samenhang 
met 20.16, 
derde lid 

- 12.83, 

aanhef 
en 
onder b, 
onder 
2° 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 

 5, eerste lid, 
aanhef en  
onder d 

20.17, 
tweede lid, 
in 
samenhang 
met 20.16, 
derde lid 

- 12.83, 
aanhef 
en 
onder c 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 

 5, tweede lid 20.17, 
tweede lid, 
in 
samenhang 
met 20.16, 
derde lid 

- 12.72, 
vierde 
lid  

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 

 5, derde lid 20.17, 
tweede lid, 
in 
samenhang 

- 12.72, 
derde 
lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
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Onderwerp / 
Hoofdstuk 

Artikel 
Regeling 

omgevingsl

awaai 
luchtvaart 

Artikel 
Ow 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

met 20.16, 
derde lid 

artikel 4.86, eerste lid, 
van de IwOw. 

Hoofdstuk 3. Verstrekken van gegevens 

 6 20.6, 
eerste lid, 

aanhef en 
onder a, 
onder 2° 

10.41 Ob - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
artikel 4.86, tweede lid, 
van de IwOw. 

Hoofdstuk 4. Actieplan 

  7 - 4.25, 
eerste lid 
Bkl in 

samenha

ng met 
4.23, 
eerste lid, 
onder b 
tot en 
met m 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.87, eerste lid, 

van de IwOw. 

 8, eerste lid - 4.25, 
eerste lid, 
Bkl in 
samenha
ng met 

4.23, 
eerste lid, 
onder e  

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.87, eerste lid, 
van de IwOw. 

 8, tweede lid - 4.25, 

eerste lid, 
Bkl in 

samenha
ng met 
4.23, 
eerste lid, 
onder k 

- Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.87, eerste lid, 
van de IwOw. 

 9, eerste lid - 4.22, 
eerste lid 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.87, eerste lid, 
van de IwOw. 

 9, tweede lid - 4.22, 

derde lid 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.87, eerste lid, 
van de IwOw. 

 9, derde lid - 4.25, in 
samenha

ng met 
4.23, 
eerste lid, 
onder i, 
Bkl  

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
artikel 4.87, eerste lid, 
van de IwOw. 

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen 

 10 - - - - 
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Onderwerp / 
Hoofdstuk 

Artikel 
Regeling 

omgevingsl

awaai 
luchtvaart 

Artikel 
Ow 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 11 - - - - 
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n. Transponeringstabel Regeling omgevingsrecht 

 

Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Mor 

Artikel 
Ow 
 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 1. Algemene indieningsvereisten 

Begripsomschrijvinge
n 

1.1 Bijlage bij 
1.1 

- - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Elektronisch 
aanvraagformulier en 
landelijke voorziening 

1.2 Afdeling 
20.5 

- Hoofdstuk 
16 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Indieningsvereisten 
bij iedere aanvraag 

1.3 16.55, 
tweede 

lid 

- 7.1 en 
7.2 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Vereisten aan digitale 

indiening van 
gegevens en 

bescheiden 

1.4 16.55, 

tweede 
lid 

- 7.1 en 

7.3 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Vermelding van 
tijdelijkheid van een 
activiteit 

1.5 - - - Dit wordt niet meer 
algemeen geregeld, maar 
wordt bij specifieke 

activiteiten opgenomen 
als tijdelijkheid wordt 
verwacht. 

Hoofdstuk 2. Indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten  

§ 2.1. Gegevens en bescheiden over bouwactiviteiten 

Algemene vereisten 
vergunning voor een 
bouwactiviteit 

2.1, 
eerste lid 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.5 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

Algemene vereisten 
vergunning voor een 
bouwactiviteit met 
betrekking tot een 
woonwagen 

2.1, 
tweede 
lid 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.14 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Bouwbesluit 2012 2.2, 

eerste lid 

16.55, 

tweede 
lid 

- 7.7 Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

7.7 tot en met 7.13 

en 7.15, tweede lid 

2.2, 

tweede 
lid 

16.55, 

tweede 
lid 

- 7.8 Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 2.2, 

derde lid 

16.55, 

tweede 

lid 

- 7.10 Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 2.2, 
vierde lid 

16.55, 
tweede 

lid 

- 7.9 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Mor 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 2.2, 
vijfde lid 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.11 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 2.2, 
zesde lid 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.12 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 2.2, 
zevende 
lid 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.13 en 
7.15, 
tweede 
lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Planologische 

voorschriften en 
stedenbouwkundige 
voorschriften 
bouwverordening 

2.3 16.55, 

vierde lid 

2.2.7.2.

5, 
eerste 
lid, Ib 
Ow 

- Geen overgangsrecht 

nodig. Regels komen 
terug in de  bruidsschat. 

Overige voorschriften 

bouwverordening 

2.4 - - - Loopt via het 

Aanvullingsspoor bodem. 

Redelijke eisen van 
welstand 

2.5 16.55, 
vierde lid 

2.2.7.2.
5, 
tweede 
lid, Ib 

Ow 

- Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de bruidsschat. 

Overige eisen voor 
wegtunnels 

2.6 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.15, 
eerste lid, 
onder a 
en c  

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

§ 2.2. Op een later tijdstip aan te leveren gegevens en bescheiden 

Uitgestelde 

indieningsvereisten 
omtrent het bouwen 

2.7 16.55, 

tweede 
lid 

- 7.16 Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

§ 2.3. Nadere vereisten aan gegevens en bescheiden 

Algemene vereisten 
aan tekeningen 

2.8 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.17 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Vereisten aan 
plattegronden, 
doorsneden en 

aanzichten 

2.9 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.18 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

Algemene vereisten in 
verband met 
berekeningen 

2.10 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.19 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

Vereisten aan 
constructieve 
berekeningen 

2.11 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.20 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Mor 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Vereisten aan overige 
berekeningen 

2.12 16.55, 
tweede 

lid 

- 7.21 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Uitvoering aanvraag 
vergunning 
wegtunnel 

2.13 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.15, 
eerste lid, 
onder b 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Hoofdstuk 3. Indieningsvereisten vanwege aanleg- of gebruiksactiviteiten 

Uitvoeren van werk of 
werkzaamheden 

3.1 16.55, 
vierde lid 

2.4.1.2 
Ib Ow 

- Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 

terug in de bruidsschat. 

Gebruiken van 

gronden of 
bouwwerken in strijd 
met planologische 
voorschriften 

3.2 16.55, 

vierde lid 

2.4.1.3 

Ib Ow 

- Geen overgangsrecht 

nodig. Regels komen 
terug in de bruidsschat. 

Brandveilig gebruiken 

van een bouwwerk 

3.3 - 6.8 Bbl - Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 8.1.1, zesde lid, 
van het Invoeringsbesluit 
Omgevingswet. 

Hoofdstuk 4. Indieningsvereisten vanwege het oprichten, veranderen of in werking 

hebben van een inrichting of mijnbouwwerk 

§ 4.1. Oprichten en in werking hebben van een inrichting 

§ 4.1.1. Regels voor alle categorieën van gevallen 

Algemene vereisten 

omtrent een 
inrichting 

4.1 16.55, 

tweede 
lid 

- Hoofdstuk 

7 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Ongewone voorvallen 4.2 19.3, 

tweede 
lid 

- 7.25, 

aanhef en 
onder a, 
onder 7°, 
7.27, 
aanhef en 
onder a, 
onder 

11°, 
7.33, 

eerste lid, 
onder d, 
7.37, 
eerste lid, 

onder e, 
7.38, 
eerste lid, 
onder h, 
7.40, 
eerste lid, 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 



Consultatieversie Invoeringsregeling Omgevingswet – Deel 5 – Hoofdstuk 2 t/m 5 – Artikelsgewijze 

toelichting  

 

93 
 

Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Mor 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

onder k, 
7.41, 
eerste lid, 
onder d, 
7.42, 

aanhef en 
onder g, 
7.43, 
aanhef en 
onder f, 
7.86, 
eerste lid, 

onder c, 
7.89, 
tweede 
lid, onder 

b, 7.142, 
eerste lid, 
onder g, 

en 
tweede 
lid, onder 
c, 7.144, 
eerste lid, 
onder b, 

tweede 
lid, onder 
d, en 
derde lid, 
onder e, 
en 7.148, 
eerste lid, 

onder g 

Bodemkwaliteit 4.3 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.27, 
aanhef en 
onder b 
(plus alle 
artikelen 

die 
hiernaar 
verwijzen
), 7.45, 
tweede 
lid, en 

7.76, 
tweede 
lid, onder 
b en c 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

§ 4.1.2. Aanvullende regels voor bepaalde categorieën gevallen 

Indien een ander 
bestuursorgaan dan 
burgemeester en 

wethouders het 
bevoegd gezag is 

4.4 16.55, 
tweede 
lid 

- Hoofdstuk 
7 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Geluid 4.5 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.91, 
7.97, 
7.137,  
7.151 en 

7.157 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Mor 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Bijzondere 
deskundigheden en 
andere vereisten bij 
bepaalde inrichtingen 

4.6 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.131 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Beheer van 
afvalstoffen 

4.7 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.26, 
7.44, 
7.45, 
7.47, 
7.72, 
7.74, 

7.76, 
7.79, 
7.81 en 
7.122 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Afvalstoffen op of in 

de bodem 

4.8 16.55, 

tweede 
lid 

- 7.45, 

7.76, 
7.77 en  
7.122 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Storten van 
afvalstoffen 

4.9 16.55, 
tweede 

lid 

- 7.76 en 
7.122 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Afvalvoorziening 4.10 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.79 en 
7.80 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Verbranden van 
afvalstoffen 

4.11 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.47,  
7.48,  
7.81 en 

7.82 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Vuurwerk 4.12 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.41 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

BRZO 4.13 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.54 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

Geologische opslag 
van kooldioxide 

4.14 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.53 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Indirecte lozingen 4.15 16.55, 
tweede 
lid 

- Hoofdstuk 
7 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Registratie externe 
veiligheid 

4.16 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.31, 
7.33, 
7.37, 
7.38, 
7.40, 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Mor 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

7.49,  
7.50 
7.54, 
7.86, 
7.89, 

7.135, 
7.142, 
7.144, 
7.148 en 
7.152 

§ 4.2. Veranderen van een inrichting of de werking daarvan en de revisievergunning 

Algemene vereisten 4.17 - - - - 

Veranderingen in 
combinatie met BRZO 
2015 

4.18 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.54 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Registratie externe 

veiligheid 

4.19 16.55, 

tweede 
lid 

- 7.31 

7.33 
7.37 
7.38, 
7.40, 
7.48,  
7.49, 
7.54, 

7.86, 
7.89, 
7.135, 
7.142,  
7.144,  
7.148 en 

7.152 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Revisievergunning 4.20 - - - Een revisievergunning 
wordt alleen nog 
ambtshalve verleend 
onder de Omgevingswet. 
Zodoende vindt er geen 

aanvraag voor een 
revisievergunning meer 
plaats.  

§ 4.3. Verandering van de inrichting of de werking daarvan, die niet tot andere of grotere nadelige 
gevolgen leidt en die niet tot een andere inrichting leidt 

Beperkte verandering 
inrichting 

4.21 - - - - 

§ 4.4. Indieningsvereisten met betrekking tot een mijnbouwwerk 

Mijnbouwwerken 4.22 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.152 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Hoofdstuk 5. Indieningsvereisten vanwege activiteiten met betrekking tot een 

rijksmonument 

§ 5.1. Gegevens en bescheiden over activiteiten met betrekking tot een rijksmonument 

Slopen 
rijksmonument 

5.1 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.198 en 
7.201 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Mor 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Verstoren 
rijksmonument 

5.2 16.55, 
tweede 

lid 

- 7.198 en 
7.199 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Verplaatsen 
rijksmonument 

5.3 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.198 en 
7.202 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Wijzigen 
rijksmonument door 
bouwactiviteit 

5.4 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.198 en 
7.203 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

Wijzigen 
rijksmonument door 
aanlegactiviteit 

5.5 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.198 en 
7.203 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

Overige wijzigingen 
rijksmonument of 
herstellen 
rijksmonument 

waardoor het wordt 
ontsierd of in gevaar 
gebracht 

5.6 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.198 en 
7.203 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

Gebruiken of laten 
gebruiken 
rijksmonument 

waardoor het wordt 

ontsierd of in gevaar 
gebracht 

5.7 16.55, 
tweede 
lid 

- 7.198 en 
7.204 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

§ 5.2. Vereisten aan tekeningen 

Maximale schaal 
tekeningen 

5.8, 
eerste lid 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.205, 
eerste en 
tweede 
lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

Situatietekening 5.8, 
tweede 
lid 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.205, 
derde lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Plattegronden en 
doorsneden 

5.8, 
derde lid 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.205, 
vierde lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Hoofdstuk 6. Indieningsvereisten vanwege sloopactiviteiten 

Slopen in geval van 

een planologisch 
verbod 

6.1 16.55, 

vierde lid 

2.4.1.4 

Ib Ow 

- Geen overgangsrecht 

nodig. Regels komen 
terug in de bruidsschat. 

Slopen in een 
beschermd stads- of 
dorpsgezicht 

6.2 16.55, 
vierde lid 

2.4.1.15 
Ib Ow 

- Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de bruidsschat. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Mor 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 6a. Indieningsvereisten vanwege bij algemene maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de wet aangewezen activiteiten 

Activiteiten als 
bedoeld in artikel 

2.2a van het besluit 

6.3, 
eerste lid 

16.55, 
tweede 

lid 

- 7.39, 
7.129, 

7.151, 
7.152, 
7.155, 
7.162, 
7.164, 
7.167, 
7.169, 

7.170, 
7.174, 
7.186, 
7.188 en 
7.196  

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Activiteiten als 
bedoeld in artikel 
2.2a van het besluit 

6.3, 
tweede 
lid 

- - - De vergunningplicht voor 
gesloten 
bodemenergiesystemen 
vervalt met het 
Invoeringsbesluit. 

Hoofdstuk 7. Indieningsvereisten vanwege activiteiten krachtens een provinciale of 

gemeentelijke verordening 

§ 7.1. Gegevens en bescheiden over activiteiten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, van de wet 

Activiteiten met 
betrekking tot een 
monument, slopen in 
een aangewezen 
stads- of dorpsgezicht 
en aanlegactiviteit 

7.1 16.55, 
vierde lid 

2.4.1.2 
en 
2.4.1.15 
Ib Ow 

§ 7.1.9  Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de bruidsschat. 

Slopen bouwwerk 7.2 - - - Vervallen per 01-04-2012 

Uitweg 7.3 16.55, 

vierde lid 

2.4.1.16 

Ib Ow 

- Geen overgangsrecht 

nodig. Regels komen 
terug in de bruidsschat. 

Alarminstallatie 7.4 16.55, 
vierde lid 

2.4.1.17 
Ib Ow 

- Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de bruidsschat. 

Vellen van 
houtopstand 

7.5 16.55, 
vierde lid 

2.4.1.18 
Ib Ow 

- Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 

terug in de bruidsschat. 

Handelsreclame 7.6 16.55, 
vierde lid 

2.4.1.19 
Ib Ow 

- Geen overgangsrecht 
nodig. Regels komen 
terug in de bruidsschat. 

Opslaan roerende 

zaken 

7.7 16.55, 

vierde lid 

2.4.1.20 

Ib Ow 

- Geen overgangsrecht 

nodig. Regels komen 
terug in de bruidsschat. 

§ 7.2. Gegevens en bescheiden over overige activiteiten 

Gebieden ter 

bescherming van 
grondwater 

7.8 - - - Geen rijksregels over 

gesteld. Dit wordt aan 
provincies overgelaten 
om dat te regelen in hun 
verordeningen. 

Gesloten stortplaats 7.9 - - - - 

Hoofdstuk 8. Indieningsvereisten met betrekking tot de gebieds- en soortenbescherming 

Natura 2000-
activiteiten 

8.1 - - - Loopt via het 
Aanvullingsspoor natuur. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Mor 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Flora- en fauna-
activiteiten 

8.2 - - - Loopt via het 
Aanvullingsspoor natuur. 

Hoofdstuk 9. Bijzondere gevallen van bestuurlijke verplichtingen 

§ 9.1 Gegevensverstrekking aan de inspecteur-generaal VROM 

Gegevensverstrekking 
aan inspectoraat-
generaal VROM 

9.1 - - - Het artikel is bij de Wet 
revitalisering generiek 
toezicht vervallen.  

§ 9.2 Bepaling beste beschikbare technieken  

 9.2 5.18, 
eerste lid, 
en 5.26, 

eerste lid 

8.9, 
vierde 
lid, 

8.10, 
8.33, 

tweede 
lid, 
8.88, 
derde 
lid, 8.89 

en 8.93 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 9.3 5.18, 
eerste lid, 
en 5.26, 

eerste lid 

8.10 Bkl - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 9.4, 
eerste lid 

5.34, 
eerste en 
tweede 
lid 

8.27, 
eerste 
lid in 
samenh

ang met 

8.26, 
eerste 
lid en 
8.33, 
derde 
lid, 

onder a, 
onder 
1°, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 

samenhang met afdeling 

4.1 van de IwOw. 

 9.4, 
tweede 

lid 

5.34, 
eerste en 

tweede 
lid 

8.33, 
derde 

lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met afdeling 
4.1 van de IwOw. 

Hoofdstuk 10. Uitvoering en handhaving 

§ 10.1 Kwaliteitseisen uitvoering en handhaving 

Begripsomschrijvinge
n 

10.1 - - - - 

Reikwijdte 10.2 - - - - 

Handhavingsbeleid 10.3, 
eerste lid 

- - - - 

 10.3, 
tweede 
lid 

- - - - 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Mor 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 10.3, 
derde lid 

- - - - 

 10.3, 
vierde lid, 

onder a 

18.19, 
eerste lid 

13.7, 
eerste 

lid, 
onder a 
Ob 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 10.3, 
vierde lid, 
onder b 

- - - - 

 10.3, 
vierde lid, 
onder c 

18.19, 
eerste lid 

13.7, 
eerste 
lid, 
onder b 
Ob 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 10.3, 

vierde lid, 
onder d 

- - - - 

 10.3, 
vierde lid, 

onder e 

- - - - 

 10.3, 
vierde lid, 
onder f 

- - - - 

 10.3, 
vijfde lid 

18.19, 
eerste lid 

13.7, 
eerste 
lid, 
onder c 
Ob 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 10.3, 

zesde lid 

18.19, 

eerste lid 

13.7, 

tweede 
lid, Ob 

- Geen overgangsrecht 

nodig. 

Uitvoeringsprogramm

a 

10.4 - - - - 

Uitvoeringsorganisati
e 

10.5 - - - - 

Monitoring 10.6 - - - - 

Kringen van 
gemeenten 

10.7 18.21, 
eerste lid 

- Hoofdstuk 
11 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen 

Inwerkingtreding 11.1 - - - - 

Citeertitel 11.2 - - - - 
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o. Transponeringstabel Regeling omgevingsregime hoofdspoorwegen 

 

Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 
omgevin
gsregim
e 

hoofdsp
oorwege
n 

Artikel 
Ow 
 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Paragraaf 1. Algemeen 

Begripsbepalingen 1 - - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Vrijstelling 2 - - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Activiteiten 3 - - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

Zorgplicht 
 

4, eerste 
lid 

- 9.8, 
eerste 

lid, Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig.  

 4, tweede 
lid, onder 
a 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, tweede 
lid, onder 

b 

- 9.8, 
tweede 

lid, 
onder c, 
Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, tweede 
lid, onder 
c 

- 9.8, 
tweede 
lid, 

onder d, 
Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, tweede 
lid, onder 
d 

- 9.8, 
tweede 
lid, 

onder e, 

Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, tweede 
lid, onder 
e 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, tweede 
lid, onder 
f 

- 9.8, 
tweede 
lid, 
onder f, 
Bal? 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, tweede 

lid, onder 
g 

- - - Geen overgangsrecht 

nodig. 

 4, tweede 
lid, onder 
h 

- 9.14 Bal - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 4, tweede 

lid, onder 
i 

- 9.14 Bal - Geen overgangsrecht 

nodig. 

 4, tweede 
lid, onder 

j 

- 9.8, 
tweede 

lid, 
onder j, 
Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

omgevin

gsregim
e 
hoofdsp
oorwege
n 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Melding 5 4.3 in 
samenha
ng met 
4.4, 
eerste lid 

9.11, 
9.21, 
9.32, 
9.39 en 
9.45 Bal 

 Overgangsrecht is 
opgenomen in artikel 
8.1.1 van het IbOw.  

Maatwerkvoorschrifte

n 

6 4.3 in 

samenha
ng met 
4.5 

9.10 Bal  Overgangsrecht is 

opgenomen in artikel 
8.1.5, vijfde lid, aanhef 
en onder a, van het IbOw. 

Paragraaf 2. Kabels en leidingen 

Regels werkwijze 

kabels en leidingen 

7, aanhef 

en onder 
a 

- 9.25, 

eerste 
lid, Bal 

- Geen overgangsrecht 

nodig. 

 7, aanhef 
en onder 
b 

- 9.25, 
eerste 
lid, Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7, aanhef 
en onder 
c 

- 9.25, 
tweede 
lid, Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7, aanhef 

en onder 
d 

- 9.24, 

eerste 
lid, 
aanhef 
en 
onder b, 
Bal 

- Geen overgangsrecht 

nodig. 

 7, aanhef 
en onder 

e 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7, aanhef 
en onder 

f 

- 9.24, 
eerste 

lid, 
aanhef 
en 
onder b, 
Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7, aanhef 

en onder 
g 

- 9.24, 

tweede 
lid, Bal 

- Geen overgangsrecht 

nodig. 

 7, aanhef 
en onder 
h 

- 9.23 - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7, aanhef 
en onder i 

- 9.25, 
derde 
lid, Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 7, aanhef 
en onder 

j 

- 9.25, 
vierde 

lid, Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

Regels materieel 
kabels en leidingen 

8, eerste 
lid, 
aanhef en 
onder a 

- 9.20 
onder a 
Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 8, eerste 
lid, 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

omgevin

gsregim
e 
hoofdsp
oorwege
n 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

aanhef en 
onder b 

 8, eerste 
lid, 
aanhef en 
onder c 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 8, eerste 
lid, 
aanhef en 
onder d 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 8, eerste 

lid, 
aanhef en 
onder e 

- - - Geen overgangsrecht 

nodig. 

 8, eerste 
lid, 

aanhef en 
onder f 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 8, eerste 
lid, 
aanhef en 

onder g 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 8, eerste 
lid, 
aanhef en 
onder h 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 8, eerste 
lid, 

aanhef en 
onder i 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 8, tweede 

lid 

- - - Geen overgangsrecht 

nodig. 

Paragraaf 3. Graaf- en hijswerkzaamheden 

Regels graaf- en 
hijswerkzaamheden 

9, eerste 
lid 

- 9.44, 
tweede 
lid, 

aanhef 
en 
onder a, 
Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 9, tweede 

lid 

- 9.44, 

tweede 
lid, 
aanhef 
en 

onder b, 
Bal 

- Geen overgangsrecht 

nodig. 

Paragraaf 4. Bouwwerken en gebouwen 

Toepassingsbereik 10 - - -  

Regels bouwwerken 
en gebouwen 

11, 
aanhef en 

onder a 

- 9.35, 
tweede 

lid, Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

omgevin

gsregim
e 
hoofdsp
oorwege
n 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 11, 
aanhef en 
onder b 

- 9.35, 
eerste 
lid, Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 11, 
aanhef en 
onder c 

- 9.31, 
aanhef 
en 

onder c, 
onder 
2°, Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 5. Activiteiten in stations en op perrons 

Regels stations en 

perrons 

12, 

aanhef en 
onder a 

- 9.41, 

tweede 
lid, Bal 

- Geen overgangsrecht 

nodig. 

 12, 
aanhef en 
onder b 

- 9.42 Bal - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 12, 
aanhef en 
onder c 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 12, 

aanhef en 
onder d 

- - - Geen overgangsrecht 

nodig. 

Paragraaf 6. Overwegen 

Zichtlijnen bij 
overwegen 

13, 
eerste en 

tweede 
lid 

- 9.31, 
aanhef 

en 
onder b, 
Bal 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw.  

 13, derde 
lid 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, vierde 
lid 

- - - Geen overgangsrecht 
nodig. 

 13, vijfde 
lid 

- 9.30, 
derde 
lid, Bal 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 7. Overgangs- en slotbepalingen 

Overgangsrecht 14 - - - - 

Inwerkingtreding 15 - - - - 

Citeertitel 16 - - - - 

Bijlage 1      

Bijlage 2      

Bijlage 3      

Bijlage 4      

Bijlage 5      

Bijlage 6      

Bijlage 7      
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p. Transponeringstabel Regeling ontgrondingen in rijkswateren 

 

Onderwerp/Hoofdstuk Artikel 

Regeling 

ontgrondingen 

in rijkswateren 

Artikel Ow Artikel Bal Toelichting 

overgangsrecht 

Aangewezen 

rijkswateren 

1  4.12, eerste 

lid, onder b 

en 5.11 

7.27, onder f Geen 

overgangsrecht 

nodig 

Maximale hoeveelheid 

vaste stoffen en aantal 

reizen 

2 5.1, eerste 

lid, onder c 

6.28, onder f 

en 7.27, 

onder f 

Geen 

overgangsrecht 

nodig 

Inwerkingtreding  3 - - - 

Citeertitel 4 - - - 
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q. Transponeringstabel Regeling plankosten exploitatieplan 

 

Onderwerp / 
Hoofdstuk 

Artikel Rpe Artikel Ow Artikel 
AMvB’s 

Artikel Or Toelichting 
overgangsrecht 

Begripsomschrijvin

gen 

1 - - - - 

Uitgezonderde 
plankosten 

2, aanhef en 
onder a 

12.6, vijfde 
lid 

- 13.1, tweede 
lid, aanhef en 
onder a 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

 2, aanhef en 

onder b 

12.6, vijfde 

lid 

- 13.1, tweede 

lid, aanhef en 
onder b 

Geen overgangsrecht 

nodig. 

 2, aanhef en 
onder c 

- - - - 

 2, aanhef en 
onder d 

12.6, vijfde 
lid 

- 13.1, tweede 
lid, aanhef en 
onder c 

Geen overgangsrecht 
nodig. 

Berekening 

plankosten 

3 12.6, vijfde 

lid 

- 13.2 Geen overgangsrecht 

nodig. 

Evenredige 
toedeling kosten 
ruimtelijk besluit 
bij groter gebied 

4 12.6, vijfde 
lid 

- 13.3 Geen overgangsrecht 
nodig. 

Plankosten kleine 

plannen 

5 12.6, vijfde 

lid 

- 13.4 Geen overgangsrecht 

nodig. 

Wijze van 
opnemen van de 
plankosten in de 
exploitatieopzet 

6 12.6, vijfde 
lid 

- 13.5 Geen overgangsrecht 
nodig. 

Plankosten bij 
afrekening 

7 12.6, vijfde 
lid 

8.18 13.6 Geen overgangsrecht 
nodig.  

Plankosten bij 
uitvoering 
activiteiten door 

aanvrager 

8 12.6, vijfde 
lid 

- 13.7 Geen overgangsrecht 
nodig. 

Jaarlijkse 
actualisatie 

9 12.6, vijfde 
lid 

- 13.8, eerste 
lid 

Geen overgangsrecht 
nodig.  

Evaluatiebepaling 10 20.18 - 12.84 Geen overgangsrecht 
nodig.  

Overgangsrecht 11 - - - Geen overgangsrecht 
nodig.  

Inwerkingtreding 12 - - - - 

Citeertitel 13 - - - - 

 Bijlage - - Bijlage XXXIV  
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r. Transponeringstabel Regeling risico’s zware ongevallen 

 

Onderwerp/hoof
dstuk 

Artikel 
Regeling 
risico’s zware 
ongevallen 

Artikel 
Omgevings
wet 
 

Artikel 
Basisb
esluit 

Artikel 
Omgeving
sregeling 

Toelichting 
overgangsrecht 

Paragraaf 1. Begripsbepalingen 

Begripsbepalingen 1 - - - - 

Paragraaf 2. Algemene bepalingen 

Uitwisseling 
gegevens 

2 18.19 en 
18.25, 
tweede en 
derde lid 

13.17, 
derde 
lid, Ob 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Presentatie lijst 

van de gevaarlijke 
stoffen 

3 4.3, eerste 

lid  

4.5, 

vierde 
lid, Bal  

- Dit onderdeel lift 

mee met het 
overgangsrecht dat 
is opgenomen in 

artikel 4.26 van 
het Bal.   

Vastlegging 

preventiebeleid 
voor zware 
ongevallen 

4 4.3, eerste 

lid  

4.10, 

derde 
lid, Bal 

- Geen 

overgangsrecht 
nodig.  

Procedures voor de 
identificatie van de 
gevaren van zware 

ongevallen 

5, eerste lid 4.3, eerste 
lid  

4.11, 
derde 
lid, Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 5, tweede lid 4.3, eerste 
lid 

4.11, 
derde 
lid, 
aanhef 

en 
onder b, 
Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 5, derde lid 4.3, eerste 
lid 

4.11, 
derde 
lid, 

aanhef 
en 
onder c, 
Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Aanwijzing 

domino-
inrichtingen 

6 20.8, eerste 

lid, aanhef 
en onder a 

10.28 

Ob in 
samenh
ang met 
8.38 Bkl 

- Dit onderdeel lift 

mee met het 
overgangsrecht dat 
is opgenomen in 
artikel 8.2.8 van 
het Ib Ow. 

Groepen van 

domino-
inrichtingen 

7 - - - - 

Samenvoegen 

documenten 

8 4.3, eerste 

lid  

4.21 Bal - Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

Paragraaf 3. Hogedrempelinrichtingen 

Inhoud van het 
veiligheidsrapport 

9, aanhef en 
onder a 

4.3, eerste 
lid  

4.16, 
eerste 
lid, 
onder f, 

en 4.18, 
onder a, 
Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig.  
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 9, aanhef en 
onder b 

4.3, eerste 
lid  

4.16, 
eerste 

lid, 

onder e, 
4.17, 
onder c, 
4.18, 
onder b, 
Bal 

- Geen 
overgangsrecht 

nodig.  

 

 9, aanhef en 
onder c 

4.3, eerste 
lid  

4.14, 
vierde 
lid, Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig.  
 

 9, aanhef en 

onder d 

4.3, eerste 

lid  

4.17, 

onder a, 
en 4.18, 
onder c, 
Bal 

- Geen 

overgangsrecht 
nodig.  
 

 9, aanhef en 

onder e 

4.3, eerste 

lid  

4.17, 

onder b, 
en 4.18, 
onder d, 
Bal  

- Geen 

overgangsrecht 
nodig.  
 

 9, aanhef en 
onder f 

4.3, eerste 
lid  

4.14, 
tweede 

lid, 
onder b, 
Bal 

- Geen 
overgangsrecht 

nodig.  
 

Beschrijving 
scenario’s in een 
risico-analyse 

10, eerste lid 4.3, eerste 
lid  

4.15, 
eerste 
lid, Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 10, tweede lid 4.3, eerste 
lid  

4.15, 
tweede 
lid, Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 10, derde lid 4.3, eerste 

lid  

4.15, 

derde 

lid, Bal 

- Geen 

overgangsrecht 

nodig. 

 10, vierde lid 4.3, eerste 
lid  

4.15, 
derde 
lid, Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 10, vierde lid, 
onder a 

4.3, eerste 
lid  

4.15, 
derde 
lid, 
onder a, 
Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 10, vierde lid, 
onder b 

4.3, eerste 
lid  

4.15, 
derde 
lid, 
onder b, 
Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 10, vierde lid, 

onder c 

4.3, eerste 

lid  

4.15, 

derde 
lid, 

onder c, 
Bal 

- Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

 10, vierde lid, 

onder d 

- - - - 

 10, vijfde lid 4.3, eerste 
lid  

4.15, 
vierde 
lid, Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Berekening 

groepsrisico en 

11, eerste lid 4.3, derde lid 4.16, 

tweede 
lid, Bal 

4.12, onder 

a en 4.13 

Geen 

overgangsrecht 
nodig. 
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plaatsgebonden 
risico 

 11, tweede lid 4.3, eerste 
lid  

4.16, 
eerste 
lid, 
onder a 
en b, 
Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

 11, derde lid 4.3, derde lid  - 1.3, 4.4 Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Beschrijving 
risico’s voor het 

milieu 

12, aanhef en 
onder a 

4.3, eerste 
lid  

4.16, 
eerste 

lid, 
onder c, 
Bal 

- Geen 
overgangsrecht 

nodig.  
 

 12, aanhef en 
onder b 

4.3, eerste 
lid  

4.16, 
eerste 

lid, 

onder d, 
Bal 

- Geen 
overgangsrecht 

nodig.  

 

Beschrijving 
externe en 
natuurlijke 

oorzaken van een 
zwaar ongeval 

13, aanhef en 
onder a 

4.3, eerste 
lid 

4.14, 
derde 
lid, 

onder a, 
Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

 

 13, aanhef en 
onder b en c 

4.3, eerste 
lid  

4.14, 
derde 
lid, 

onder b, 
Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

 

 13, aanhef en 
onder d 

4.3, eerste 
lid  

4.14, 
eerste 
lid, 
onder c, 

Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig.  
 

Indiening van het 
veiligheidsrapport 

14 4.3, eerste 
lid  

4.20 Bal 
en 14.1 
Ob 

- Als het terugkomt: 
Dit onderdeel lift 
mee met het 
overgangsrecht dat 
is opgenomen in 

artikel 4.27, 
aanhef en onder b, 
van Bal. 

Completeren van 
het 

veiligheidsrapport 

15 - - - Als het terugkomt: 
Dit onderdeel lift 

mee met het 
overgangsrecht dat 
is opgenomen in 
artikel 8.1.2 van 
het Ib Ow.  

Termijn 

beoordeling van 

het 
veiligheidsrapport 

16, eerste lid 18.19, eerste 

lid, aanhef 

en onder b 

13.19, 

eerste 

lid, Ob 

- Geen 

overgangsrecht 

nodig. 

 16, tweede lid 18.19, eerste 
lid, aanhef 

en onder b 

13.19, 
tweede 

lid, Ob 

- Geen 
overgangsrecht 

nodig. 

 16, derde lid 18.19, eerste 
lid, aanhef 
en onder b 

13.19, 
derde 
lid, Ob 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig.  
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Beoordeling van 
het 

veiligheidsrapport 

door andere 
betrokken 
bestuursorganen 

17, eerste lid 18.19, eerste 
lid, aanhef 

en onder b, 

en 18.25, 
tweede lid 

13.18, 
tweede 

lid, Ob 

- Geen 
overgangsrecht 

nodig. 

 17, tweede lid 18.19, eerste 
lid, onder b, 

en 18.25, 
tweede lid 

13.18, 
derde 

lid, Ob 

- Geen 
overgangsrecht 

nodig. 

 17, derde lid 18.19, eerste 
lid, onder b, 
en 18.25, 
tweede lid 

13.18, 
vierde 
lid, Ob 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Bijhouden actuele 
lijst van de in de 
inrichting 
aanwezige 
gevaarlijke stoffen 

18, eerste lid 4.3, eerste 
lid  

4.24, 
derde 
lid, Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 18, tweede lid 4.3, eerste 
lid  

4.24, 
vierde 
lid, Bal 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig.  

Paragraaf 4. Toezicht 

Coördinatie van 
het toezicht 

19, aanhef en 
onder a, onder 
1° 

18.19, eerste 
lid, aanhef 
en onder b 

13.17, 
eerste 
lid, 
aanhef 
en 
onder a, 

Ob 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 19, aanhef en 
onder a, onder 
2° 

18.19, eerste 
lid, aanhef 
en onder b 

13.17, 
eerste 
lid, 
aanhef 
en 

onder a, 

Ob 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 19, aanhef en 
onder a, onder 
3° 

18.19, eerste 
lid, aanhef 
en onder b 

13.17, 
eerste 
lid, 
aanhef 

en 
onder a, 
Ob 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 19, aanhef en 
onder a, onder 

4° 

18.19, eerste 
lid, aanhef 

en onder b 

13.17, 
eerste 

lid, 
aanhef 
en 
onder a, 
Ob 

- Geen 
overgangsrecht 

nodig. 

 19, aanhef en 

onder a, onder 

5° 

18.19, eerste 

lid, aanhef 

en onder b 

13.17, 

eerste 

lid, 
aanhef 
en 
onder a, 
Ob 

- Geen 

overgangsrecht 

nodig. 

 19, aanhef en 
onder a, onder 
6° 

18.19, eerste 
lid, aanhef 
en onder b 

13.17, 
eerste 
lid, 
aanhef 
en 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 
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onder b, 
Ob 

 19, aanhef en 
onder a, onder 
7° 

18.19, eerste 
lid, aanhef 
en onder b 

13.17, 
eerste 
lid, 
aanhef 
onder d, 
Ob 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

 19, aanhef en 
onder a, onder 
8° 

- - - - 

 19, aanhef en 
onder a, onder 

9° 

18.19, eerste 
lid, aanhef 

en onder b 

13.17, 
eerste 

lid, 
aanhef 
en 
onder d, 
Ob 

- Geen 
overgangsrecht 

nodig. 

 19, aanhef en 

onder b, onder 
1° 

18.19, eerste 

lid, aanhef 
en onder b 

13.17, 

eerste 
lid, 
aanhef 
en 
onder e, 
Ob 

- Geen 

overgangsrecht 
nodig. 

 19, aanhef en 
onder b, onder 
2° 

18.19, eerste 
lid, aanhef 
en onder b 

13.17, 
eerste 
lid, 
aanhef 
en 
onder f, 

Ob 

- Geen 
overgangsrecht 
nodig. 

Melding van een 
zwaar ongeval 

20, eerste lid, 
aanhef en onder 
a 

4.3, eerste 
lid  

4.7, 
eerste 
lid, 
aanhef 

en 
onder a, 
Bal 

- Dit onderdeel lift 
mee met het 
overgangsrecht dat 
is opgenomen in 

artikel 8.1.1, 
vierde lid, van het 
Ib Ow. 

 20, eerste lid, 
aanhef en onder 
b 

4.3, eerste 
lid  

4.7, 
eerste 
lid, 

aanhef 
en 
onder b, 
Bal 

- Dit onderdeel lift 
mee met het 
overgangsrecht dat 

is opgenomen in 
artikel 8.1.1, 
vierde lid, van het 
Ib Ow. 

 20, eerste lid, 

aanhef en onder 
c 

4.3, eerste 

lid  

4.7, 

eerste 
lid, 
aanhef 
en 
onder c, 
Bal 

- Dit onderdeel lift 

mee met het 
overgangsrecht dat 
is opgenomen in 
artikel 8.1.1, 
vierde lid, van het 
Ib Ow. 

 20, eerste lid, 
aanhef en onder 
d 

4.3, eerste 
lid  

4.7, 
eerste 
lid, 
aanhef 
en 
onder d, 

Bal 

- Dit onderdeel lift 
mee met het 
overgangsrecht dat 
is opgenomen in 
artikel 8.1.1, 
vierde lid, van het 

Ib Ow. 

 20, eerste lid, 
aanhef en onder 
e 

4.3, eerste 
lid  

4.7, 
eerste 
lid, 

- Dit onderdeel lift 
mee met het 
overgangsrecht dat 
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aanhef 
en 

onder e, 

Bal 

is opgenomen in 
artikel 8.1.1, 

vierde lid, van het 

Ib Ow. 

 20, eerste lid, 
aanhef en onder f 

4.3, eerste 
lid  

4.7, 
eerste 
lid, 
aanhef 

en 
onder e, 
Bal 

- Dit onderdeel lift 
mee met het 
overgangsrecht dat 
is opgenomen in 

artikel 8.1.1, 
vierde lid, van het 
Ib Ow. 

 20, eerste lid, 
aanhef en onder 
g 

4.3, eerste 
lid  

4.7, 
eerste 
lid, 

aanhef 
en 
onder f, 
Bal 

- Dit onderdeel lift 
mee met het 
overgangsrecht dat 

is opgenomen in 
artikel 8.1.1, 
vierde lid, van het 
Ib Ow. 

 20, tweede lid 4.3, eerste 

lid  

4.7, 

tweede 
lid, Bal 

- Dit onderdeel lift 

mee met het 
overgangsrecht dat 
is opgenomen in 
artikel 8.1.1, 
vierde lid, van het 
Ib Ow. 

 20, derde lid - - - - 

 20, vierde lid 18.19, eerste 
lid, aanhef 
en onder b 

13.17, 
derde 
lid, 
aanhef 
en 

onder i, 
Ob 

- - 

Paragraaf 5. Overige bepalingen 

Wijziging Regeling 

omgevingsrecht 

21 - - - - 

Wijziging Regeling 
externe veiligheid 
inrichtingen 

22 - - - - 

Paragraaf 6. Slotbepalingen 

Inwerkingtreding 23 - - - - 

Citeertitel 24 - - - - 
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s. Transponeringstabel Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 

 

Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 
landelijk
e 
voorzien

ing 
Omgevin
gsloket 
Online 

Artikel 
Ow 
 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 1 - - - - 

 2, eerste 
lid 

20.26, 
vierde lid 

- 16.8 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.25 IwOw. 

 2, tweede 

t/m 
vierde lid 

- - - Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.25 IwOw. 

 3 - - - Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
artikel 4.25 IwOw. 

 4 - - - - 

 5 - - - - 

 6 - - - - 
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t. Transponeringstabel Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land 

 

Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 
stortplaa
tsen 
voor 

baggers
pecie op 
land 

Artikel 
Ow 
 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk I. Algemeen 

 1 - - - - 

 1a - - - - 

 2 5.34, 
tweede 
lid 

8.62a, 
tweede 
lid, Bkl 

- Geen overgangsrecht 
nodig. 

 3 - - - - 

 4 5.26 8.25a, 

aanhef 
en 
onder a, 
Bkl  

- Geen overgangsrecht 

nodig.  

Hoofdstuk II. De aanvraag om het verlenen of wijzigen van een omgevingsvergunning 

 5, eerste 
lid, 
aanhef en 

onder a 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.77, 
eerste lid, 
aanhef en 

onder a, 
onder 1° 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in afdeling 

4.1 van de IwOw. 

 5, eerste 
lid, 
aanhef en 

onder b 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.77, 
eerste lid, 
aanhef en 

onder a, 
onder 2° 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in afdeling 

4.1 van de IwOw. 

 5, eerste 

lid, 
aanhef en 
onder c 

16.55, 

tweede 
lid 

- 7.77, 

eerste lid, 
aanhef en 
onder a, 

onder 3° 

Dit onderdeel lift mee met 

het overgangsrecht dat is 
opgenomen in afdeling 
4.1 van de IwOw. 

 5, tweede 
lid, 
aanhef en 
onder a 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.77, 
eerste lid, 
aanhef en 
onder a, 

onder 4° 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in afdeling 
4.1 van de IwOw. 

 5, tweede 
lid, 
aanhef en 
onder b 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.77, 
eerste lid, 
aanhef en 
onder a, 
onder 5° 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in afdeling 
4.1 van de IwOw. 

 5, derde 
lid 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.77, 
tweede 
lid 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in afdeling 

4.1 van de IwOw. 

 6, eerste 
lid 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.77, 
eerste lid, 
aanhef en 
onder b 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in afdeling 
4.1 van de IwOw. 

 6, tweede 
lid 

16.55, 
tweede 

lid 

- 7.77, 
eerste lid, 

aanhef en 
onder c 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 

opgenomen in afdeling 
4.1 van de IwOw. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

stortplaa

tsen 
voor 
baggers
pecie op 
land 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 6, derde 
lid 

16.55, 
tweede 
lid 

- 7.77, 
eerste lid, 
aanhef en 
onder d 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in afdeling 
4.1 van de IwOw. 

 7 16.55, 
vijfde lid 

- - De vergunningplicht voor 
het veranderen van de 

inrichting (stortplaats) 
komt niet terug in de Ow. 
Dit artikel komt in zijn 
algemeenheid terug in 
artikel 16.55, vijfde lid, 

van de Ow. 

Hoofdstuk III. De exploitatiefase 

§ 1. Algemeen 

 8 - - -  

§ 2. De aanvang van de exploitatie van de stortplaats 

 9 5.34, 
eerste en 

tweede 
lid  

8.62j 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

§ 3. De voorzieningen en de exploitatie van de stortplaats 

 10 5.34, 
eerste en 

tweede 
lid 

8.62c, 
tweede 

lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 11, 
eerste lid 

5.34, 
eerste en 
tweede 
lid 

8.62c, 
eerste 
lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 11, 
tweede 
lid 

- - - - 

 11, derde 
lid 

5.34, 
eerste en 

tweede 
lid 

8.62c, 
vierde 

lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 12 5.34, 

eerste en 

tweede 
lid 

8.62d, 

eerste 

lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 

het overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 13 5.34, 
eerste en 
tweede 

lid 

8.62d, 
tweede 
lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 

in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

stortplaa

tsen 
voor 
baggers
pecie op 
land 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 14, 
eerste lid 

5.26 8.25a, 
onder a, 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in afdeling 
4.1 van de IwOw. 

 14, 
tweede 

lid 

5.34, 
eerste en 

tweede 
lid 

8.62f, 
eerste 

lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 14, derde 
lid 

5.34, 
eerste en 

tweede 
lid 

8.62f, 
tweede 

lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 15 5.34, 
eerste en 
tweede 

lid 

8.62f, 
derde 
lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 

in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

§ 4. Toezicht en controle 

 16, 
eerste lid 

5.34, 
eerste en 
tweede 
lid 

8.62g, 
eerste 
lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 16, 
tweede 

lid 

5.34, 
eerste en 

tweede 
lid 

8.62g, 
tweede 

lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 16, derde 
lid 

5.34, 
eerste en 
tweede 
lid 

8.62g, 
derde 
lid, 
onder a, 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 17, onder 
a 

5.34, 
tweede 
lid 

8.62o 
Bkl 

-  Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 17, onder 

b 

5.34, 

tweede 
lid 

8.62o 

Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 

het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 

afdeling 4.1 van de IwOw. 

 18, 

eerste lid 

5.34, 

eerste en 
tweede 
lid 

8.62h, 

eerste 
lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 

het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 18, 
tweede 

lid 

5.34, 
tweede 

lid 

8.62h, 
derde 

lid, 
aanhef 

9.28, 
eerste lid 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 4.13 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

stortplaa

tsen 
voor 
baggers
pecie op 
land 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

en 
onder b, 
Bkl 

in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 18, derde 
lid 

5.34, 
tweede 
lid 

8.62h, 
derde 
lid, 

aanhef 
en 
onder a, 
Bkl 

9.28, 
tweede 
lid 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 

in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 18, vierde 

lid 

5.34, 

eerste en 
tweede 
lid 

8.62h, 

tweede 
lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 

het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 19 5.34, 
eerste en 

tweede 
lid 

8.62i, 
derde 

lid, 
onder a, 
Bkl 

9.29 Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 20, 
eerste lid 

5.34, 
eerste en 
tweede 

lid 

8.62i, 
tweede 
lid, 

onder a 
en b, 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 

in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 20, 
tweede 

lid, onder 
a 

5.34, 
tweede 

lid 

8.62i, 
tweede 

lid, 
onder c 
en 
derde 
lid, 
onder b, 
Bkl 

9.31 Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 20, 
tweede 
lid, onder 
b 

5.34, 
eerste en 
tweede 
lid 

8.62i, 
derde 
lid, 
onder c, 
Bkl 

9.31  Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 20, derde 
lid 

5.34, 
eerste en 
tweede 
lid 

8.62i, 
tweede 
lid, 
onder d, 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 21, 
eerste lid 

5.34, 
tweede 
lid 

8.62i, 
derde 
lid, 
onder b, 
Bkl 

9.30, 
eerste lid 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 21, 
tweede 
lid 

5.34, 
tweede 
lid 

8.62i, 
derde 
lid, 
onder b, 
Bkl 

9.30, 
tweede 
lid 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

stortplaa

tsen 
voor 
baggers
pecie op 
land 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 21, derde 
lid 

5.34, 
tweede 
lid 

8.62i, 
derde 
lid, 
onder b, 
Bkl 

9.30, 
derde lid 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 21, vierde 

lid 

- - - Uitgestelde normstelling 

in de vergunning komt 
niet terug in de Ow.  

 22, 
eerste lid 

5.34, 
tweede 
lid 

8.62l, 
vierde 
lid, 

onder a, 
Bkl 

9.32, 
eerste lid 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 

in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 22, 
tweede 
lid 

5.34, 
tweede 
lid 

8.62l, 
vierde 
lid, 
onder a, 

Bkl 

9.32, 
eerste lid, 
aanhef en 
onder a 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 

afdeling 4.1 van de IwOw. 

 22, derde 
lid 

5.34, 
tweede 
lid 

8.62l, 
vierde 
lid, 
onder a, 
Bkl 

9.32, 
eerste lid, 
aanhef en 
onder b 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 23, 
eerste lid 

5.34, 
eerste en 
tweede 
lid 

8.62l, 
eerste 
lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 23, 
tweede 
lid 

5.34, 
eerste en 
tweede 
lid 

8.62l, 
tweede 
lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 23, derde 
lid 

5.34, 
tweede 
lid 

8.62l, 
derde 
en 
vierde 
lid, 
onder b, 

Bkl 

9.32, 
tweede 
lid 

Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 23, vierde 
lid 

5.34, 
eerste en 
tweede 
lid 

8.62m, 
aanhef 
en 
onder a, 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 24, 
eerste lid 

5.34, 
eerste en 
tweede 
lid 

8.62k 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 24, 
tweede 
lid 

5.34, 
eerste en 
tweede 
lid 

8.62m, 
aanhef 
en 
onder b, 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

stortplaa

tsen 
voor 
baggers
pecie op 
land 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 24, derde 
lid, onder 
a 

5.34, 
eerste en 
tweede 
lid 

8.62m, 
aanhef 
en 
onder b, 
onder 
1°, 
onder i, 

Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 24, derde 
lid, onder 
b 

5.34, 
eerste en 
tweede 

lid 

8.62m, 
aanhef 
en 

onder b, 
onder 

1°, 
onder ii, 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 

in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 24, derde 
lid, onder 

c en d 

5.34, 
eerste en 

tweede 
lid 

8.62m, 
aanhef 

en 
onder b, 
onder 
2°, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 24, vierde 
lid 

5.34, 
eerste en 

tweede 
lid 

8.62m, 
aanhef 

en 
onder b, 
onder 
1°, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 

opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

§ 5. Registratie en verslaglegging 

 25 5.34, 
eerste en 
tweede 

lid 

8.62n, 
eerste 
lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 

in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 26 5.34, 
eerste en 
tweede 

lid 

8.62n, 
tweede 
lid, Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 

in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 27 20.6, 
eerste lid, 
aanhef en 
onder a, 

onder 2° 

10.47a 
Ob 

- - 

§ 6. Financiële zekerheid 

 28, 
eerste lid 

13.5, 
eerste lid 

8.6, 
onder b 
Ob 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

 28, 
tweede 
lid 

- - - - 
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Onderwerp/hoofdst
uk 

Artikel 
Regeling 

stortplaa

tsen 
voor 
baggers
pecie op 
land 

Artikel 
Ow 

 

Artikel 
AMvB’s 

Artikel 
Or 

Toelichting 
overgangsrecht 

 29 - - - - 

§ 7. Het einde van de exploitatie van de stortplaats 

 30 5.34, 
eerste en 
tweede 
lid 

8.62e 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee met 
het overgangsrecht dat is 
opgenomen in artikel 4.13 
in samenhang met 
afdeling 4.1 van de IwOw. 

Hoofdstuk V. Bepalingen voor bestaande stortplaatsen voor baggerspecie op land 

 33 - - - - 

 34 - - - - 

 35 - - - - 

 36 - - - - 

Hoofdstuk VI. Verdere bepaling 

 37 - - -  

Hoofdstuk VII. Slotbepalingen 

 38 - - - - 

 39 - - - - 

 40 - - - - 
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u. Transponeringstabel Regeling veiligheid niet-primaire waterkeringen in rijksbeheer 

 

Onderwerp/Hoofdstuk Artikel 

Regeling 

veiligheid niet-

primaire 

waterkeringen 

in rijksbeheer 

Artikel Ow Artikel Ob Toelichting 

overgangsrecht 

Bepaling van het 

waterkerend vermogen 

1 2.14 en 2.15, 

eerste lid, 

onder e 

- Geen 

overgangsrecht 

nodig 

Citeertitel  2 - - - 

Inwerkingtreding  3 - - - 

Bijlage behorend bij 

artikel 1 van de Regeling 

veiligheid niet-primaire 

waterkeringen in 

rijksbeheer 

Bijlage behorend 

bij artikel 1 

- 3.1 en 

Bijlage II bij 

artikel 3.1  

- 
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v. Transponeringstabel Smogregeling 2010 

 

Onderwerp/hoof

dstuk 

Artikel 

Smogregeling 

2010 

Artikel 

Omgevings

wet 

 

Artikel 

Basisb

esluit 

Artikel 

Omgeving

sregeling 

Toelichting 

overgangsrecht 

Paragraaf 1 Definities en algemene bepalingen 

 1 - - 15.4 Geen 

overgangsrecht 

nodig 

 2 - - - Geen 

overgangsrecht 

nodig 

Paragraaf 2 Basisinformatie 

 3 19.11 - 15.5 Geen 

overgangsrecht 

nodig 

Paragraaf 3 Matige of ernstige smog 

 4 19.11 - 15.6 Geen 

overgangsrecht 

nodig 

 5 19.11  15.7 Geen 

overgangsrecht 

nodig 

 6 19.11  15.8 Geen 

overgangsrecht 

nodig 

 7 19.11  15.9 Geen 

overgangsrecht 

nodig 

Paragraaf 4 Overschrijding informatiedrempel 

 8 19.11  15.10 Geen 

overgangsrecht 

nodig 

Paragraaf 5 Draaiboek 

 9 19.11  15.11 Gedeputeerde 

Staten stellen een 

draaiboek smog 

vast op basis van 

het 

Modeldraaiboek 

Smog 2010. Artikel 

9 van de 

Smogregeling 2010 

wordt opgenomen 

in artikel 15.11 

van de Omgevings-

regeling. De 
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Onderwerp/hoof

dstuk 

Artikel 

Smogregeling 

2010 

Artikel 

Omgevings

wet 

 

Artikel 

Basisb

esluit 

Artikel 

Omgeving

sregeling 

Toelichting 

overgangsrecht 

grondslag hiervan 

wijzigt, maar het 

draaiboek moet 

nog steeds 

vastgesteld worden 

op grond van het 

Modeldraaiboek 

Smog 2010. Er is 

geen 

overgangsrecht 

nodig. 
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w. Transponeringstabel Uitvoeringsregeling EG-verordening PRTR en PRTR-protocol 

Onderwerp/hoof

dstuk 

Artikel 

Uitvoeringsreg

eling EG-

verordening 

PRTR en PRTR-

protocol 

Artikel 

Omgevings

wet 

 

Artikel 

Basisb

esluit 

Artikel 

Omgeving

sregeling 

Toelichting 

overgangsrecht 

 1 20.6 in 

samenhang 

met 20.7 

5.10, 

eerste 

lid, Bal 

- Overgangsrecht is 

opgenomen in 

artikel 8.3.3 Ib. 

 1a 20.6 in 

samenhang 

met 20.7 

5.10, 

tweede 

lid, Bal 

- Overgangsrecht is 

opgenomen in 

artikel 8.3.3 Ib. 

 1b 20.6 in 

samenhang 

met 20.7 

5.9, 

tweede 

lid, Bal 

- Overgangsrecht is 

opgenomen in 

artikel 8.3.3 Ib. 

 1c 20.6 in 

samenhang 

met 20.7 

5.13, 

eerste 

lid, Bal 

- Geen 

overgangsrecht 

nodig. 

 1d 20.6 is 

samenhang 

met 20.7 

5.10, 

derde 

lid, Bal 

- Overgangsrecht is 

opgenomen in 

artikel 8.3.3 Ib. 

 2 20.6 in 

samenhang 

met 20.7 

5.11 Bal - Overgangsrecht is 

opgenomen in 

artikel 8.3.3 Ib. 

 3 tot en met 5 - - - - 

 Bijlage I - - - Deze bijlage lift 

mee met het 

overgangsrecht dat 

loopt via artikel 1. 

 Bijlage II - - - Deze bijlage lift 

mee met het 

overgangsrecht dat 

loopt via artikel 1. 

 Bijlage III 20.6 in 

samenhang 

met 20.7 

Bijlage 

V Bal 

- Deze bijlage lift 

mee met het 

overgangsrecht dat 

loopt via artikel 1a. 

 Bijlage IV 20.6 in 

samenhang 

met 20.7 

Bijlage 

VI Bal 

- Deze bijlage lift 

mee met het 

overgangsrecht dat 

loopt via artikel 2. 
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x. Transponeringstabel Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming 

 

Onderwerp/ 
hoofdstuk 

Artikel 
Uitvoerings
regeling 
Stortbesluit 
bodembesc

herming 

Artikel 
Omgevings
wet 
 

Artikel 
Basis 
besluit 

Artikel 
Omgeving
sregeling 

Toelichting 
overgangsrecht 

Hoofdstuk 1. Algemeen 

 1 - - - - 

 1a - - 1.3 - 

 2 - - - - 

Hoofdstuk 2. Voorschriften voor het bepalen van de gemiddeld hoogste en gemiddeld 
laagste grondwaterstand 

 3, eerste lid 5.34, tweede 
lid 

8.55, 
vijfde 
lid, 
onder b, 

Bkl 

9.13 eerste 
lid en 
tweede lid, 
aanhef en 

onder a en 
b 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 

samenhang met 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

 3, tweede 
lid, eerste 
zin 

5.34, tweede 
lid 

8.47, 
vijfde 
lid, 
onder b 
en 8.55, 

vijfde 
lid, 
onder a, 
Bkl 

9.13, 
eerste lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 3, tweede 
lid, tweede 

zin 

5.34, tweede 
lid 

8.55, 
vijfde 

lid, 
onder b, 
Bkl  

9.13, derde 
lid  

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 

IwOw.  

 3, tweede 
lid, derde zin 

5.34, tweede 
lid 

8.47, 
vijfde 
lid, 
onder b, 
en 8.55, 
vijfde 
lid, 

onder a, 
Bkl 

9.14, 
eerste lid 
en tweede 
lid, aanhef 
en onder d 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 3, derde lid, 
eerste zin 

5.34, tweede 
lid 

8.47, 
vierde 
lid, Bkl 

-  Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 3, derde lid, 
tweede zin 

5.34, tweede 
lid 

8.47, 
vijfde 

lid, 
onder b, 
en 8.55, 
vijfde 
lid, 
onder b, 
Bkl 

9.14, 
tweede lid, 

aanhef en 
onder a 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 
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 3, vierde lid 5.34, tweede 
lid 

8.47, 
vijfde 

lid, 

onder b, 
Bkl 

9.9 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 

artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 3, vijfde lid 5.34, tweede 

lid 

8.47, 

vijfde 
lid, 
onder b 
en 8.55, 
vijfde 
lid, 
onder a, 

Bkl 

9.14, derde 

lid 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 3, zesde lid 5.34, tweede 
lid 

8.47, 
vijfde 
lid, 

onder c, 
Bkl 

9.10 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.13 in 
samenhang met 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Hoofdstuk 3. Voorschriften voor de onderafdichting van stortplaatsen en de 
geohydrologische maatregelen 

 4, eerste lid 5.34, tweede 
lid 

8.48, 
vijfde 
lid, Bkl 

9.11, 
eerste lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 4, tweede lid 5.34, tweede 
lid 

8.48, 
vijfde 
lid, in 
samenh

ang met 

8.47, 
tweede 
lid, Bkl 

9.11, 
tweede lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 

samenhang met 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 4, derde lid - - - - 

 4, vierde lid 5.34, tweede 

lid 

8.48, 

vijfde 
lid, Bkl 

9.11, derde 

lid 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Hoofdstuk 4. Voorschriften voor de bovenafdichting en de gasuitstoot 

 5, eerste lid 5.34, tweede 
lid 

8.48, 
vijfde 
lid, Bkl 

9.12, 
vierde lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 

samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 5, tweede lid - - - - 

 5a, eerste 
lid, onder a 

5.34, tweede 
lid 

8.53, 
vijfde 
lid, Bkl 

9.12, 
eerste lid, 
onder c 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
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afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 5a, eerste 
lid, onder b 

5.34, tweede 
lid 

8.53, 
vijfde 
lid, Bkl 

9.12, 
eerste lid, 
onder a 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

 5a, tweede 
lid 

5.34, tweede 
lid 

8.53, 
vijfde 
lid, Bkl 

9.12, 
vierde lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 5a, derde lid 5.34, tweede 
lid 

8.53, 
vijfde 
lid, Bkl 

9.12, 
tweede lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 5a, vierde lid 5.34, tweede 
lid 

8.53, 
vijfde 

lid, Bkl 

9.12, derde 
lid, aanhef 

en onder a 
en b 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 5a, vijfde lid 5.34, tweede 

lid 

8.53, 

vijfde 
lid, Bkl 

9.12, derde 

lid, aanhef 
en onder c 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

Hoofdstuk 5. Inspectie van de bodembeschermende voorzieningen en onderzoek met 
betrekking tot de hoedanigheden van de bodem 

5.1 Inspectie bodembeschermende voorzieningen als bedoeld in artikel 9 van het 
Stortbesluit 

 6, eerste lid 5.34, tweede 
lid 

8.57, 
derde 
lid, 
onder b, 
Bkl 

9.17, 
eerste lid, 
tweede lid, 
aanhef en 
onder a en 
derde lid 

 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

 6, tweede lid 5.34, tweede 
lid 

8.57, 
derde 
lid, 
onder b, 
Bkl 

9.17, 
tweede lid, 
aanhef en 
onder b 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 6, derde lid 5.34, tweede 
lid 

8.57, 
derde 
lid, 

onder b, 
Bkl 

9.17, 
vierde lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 
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 7 5.34, tweede 
lid 

8.57, 
derde 

lid, 

onder b, 
Bkl 

9.17, vijfde 
lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 

artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 8, eerste lid 5.34, tweede 

lid 

8.57, 

derde 
lid, 
onder a, 
Bkl 

9.16, 

eerste lid 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 8, tweede lid 5.34, tweede 
lid 

8.57, 
derde 
lid, 
onder a, 
Bkl 

9.16, 
tweede lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 8, derde lid 5.34, tweede 
lid 

8.57, 
derde 
lid, 
onder a, 
Bkl 

9.16, derde 
lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

5.2 Inspectie bodembeschermende voorzieningen als bedoeld in artikel 10 van het 
Stortbesluit 

 9, eerste lid 5.34, tweede 

lid 

8.59, 

tweede 
lid, 
onder a, 
Bkl 

9.24, 

eerste lid 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

 9, tweede lid 5.34, tweede 
lid 

8.59, 
tweede 
lid, 
onder a, 
Bkl 

9.24, 
tweede lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

 9, derde lid 5.34, tweede 
lid 

8.59, 
tweede 
lid, 
onder a, 

Bkl 

9.24, derde 
lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 

samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

5.3 Onderzoek naar de hoedanigheden van de bodem 

 10, eerste lid 5.34, tweede 

lid 

8.57, 

derde 
lid, 
onder c, 
Bkl 

9.18, 

eerste lid 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 10, tweede 
lid 

5.34, tweede 
lid 

8.57, 
derde 
lid, 

9.18, 
tweede en 
derde lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
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onder c, 
Bkl 

samenhang met 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

 10, derde lid 5.34, tweede 
lid 

8.57, 
derde 
lid, 
onder c, 
Bkl 

9.18, 
vierde lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 10, vierde lid 5.34, tweede 
lid 

8.57, 
derde 
lid, 
onder c, 

Bkl 

9.19 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 

samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 10, vijfde lid 5.34, tweede 
lid 

8.57, 
derde 

lid, 
onder c, 
Bkl 

9.20 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 10, zesde lid 5.34, tweede 

lid 

8.57, 

derde 
lid, 
onder c, 
Bkl 

9.21, 

eerste lid 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 10, zevende 
lid 

5.34, tweede 
lid 

8.57, 
derde 
lid, 
onder c, 
Bkl 

9.21, 
tweede lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 

afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

 10, achtste 
lid  

5.34, tweede 
lid 

8.57, 
derde 
lid, 
onder c, 
Bkl 

9.18, 
eerste lid, 
onder a 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 10a - - -  

 11, eerste lid 5.34, tweede 

lid 

8.59, 

tweede 
lid, 
onder b, 
Bkl 

9.25, 

eerste lid 

Dit onderdeel lift mee 

met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 11, tweede 
lid 

5.34, tweede 
lid 

8.59, 
tweede 
lid, 
onder b, 
Bkl 

9.25, 
tweede lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

 11, derde lid 5.34, tweede 
lid 

8.59, 
tweede 
lid, 

9.25, derde 
lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
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onder b, 
Bkl 

artikel 4.13 in 
samenhang met 

afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

 11, vierde lid 5.34, tweede 
lid 

8.59, 
tweede 
lid, 
onder b, 

Bkl 

9.25, 
vierde lid, 
onder a 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 

samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 12 5.34, tweede 
lid 

8.59, 
tweede 
lid, 

onder b, 
Bkl 

9.25, 
vierde lid, 
onder b 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 13, eerste lid 5.34, tweede 

lid 

8.59a 

Bkl 

- - 

 13, tweede 
lid 

5.34, tweede 
lid 

8.59, 
tweede 
lid, 
onder b, 
Bkl 

9.25, vijfde 
lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 14 5.34, tweede 
lid 

8.57, 
tweede 
lid, en 
8.59, 

eerste 
lid, 
onder b 
en c, 
Bkl 

- Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 

samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

5.4 Interventiepunten 

 14a, eerste 
lid  

5.34, tweede 
lid 

8.57b, 
vierde 
lid, 
onder c, 
Bkl 

9.23, derde 
lid, onder b 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 14a, tweede 
lid 

5.34, tweede 
lid 

8.57b, 
vierde 
lid, 

onder a, 
Bkl 

9.23, 
eerste lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw.  

 14a, derde 
lid 

5.34, tweede 
lid 

8.57b, 
vierde 

lid, 
onder a, 
Bkl  

9.23, 
tweede lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 

dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw.  

 14a, vierde 
lid  

5.34, tweede 
lid 

8.57b, 
vierde 
lid, 
onder a, 
Bkl  

9.23, 
tweede lid 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
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afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 14a, vijfde 
lid  

5.34, tweede 
lid 

8.57b, 
vierde 
lid, 
onder b, 
Bkl 

9.23, derde 
lid, onder a 

Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 

IwOw. 

 14a, zesde 
lid 

5.34, tweede 
lid 

8.57b, 
eerste 
lid, Bkl 

-  Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 
artikel 4.13 in 
samenhang met 

afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

 14b 5.34, tweede 
lid 

8.57a, 
vierde  
lid, Bkl 

9.22 Dit onderdeel lift mee 
met het overgangsrecht 
dat is opgenomen in 

artikel 4.13 in 
samenhang met 
afdeling 4.1 van de 
IwOw. 

Hoofdstuk 5a. Experiment duurzaam stortbeheer 

 14c - - - Overgangsrecht 
geregeld in artikel 4.1.1 
van het IbOw.  

 14d - - - Overgangsrecht 
geregeld in artikel 4.1.1 

van het IbOw. 

 14e - - - Overgangsrecht 
geregeld in artikel 4.1.1 
van het IbOw. 

 14f - - - Overgangsrecht 

geregeld in artikel 4.1.1 
van het IbOw. 

 14g - - - Overgangsrecht 
geregeld in artikel 4.1.1 
van het IbOw. 

Hoofdstuk 7. Overige bepalingen 

 22 - - - - 

 23 - - - - 

 Bijlage 1     

 Bijlage 2     

 Bijlage 3     

 Bijlage 4     

 Bijlage 5     

 Bijlage 6     

 

 

 

 


